
Es tracta d’una mena de joc sobre la funció de nutrició completa. Hi intervenen l’aparell digestiu, 

respiratori, circulatori i excretor. 

Objectiu: interioritzar el procés que fan els aliments fins arribar a les cèl·lules, al mateix temps que 

s’estableixen les relacions que hi ha entre els diferents aparells que intervenen en la nutrició 

humana. Analitzar les característiques dels nutrients i la seva presència en els aliments, amb la 

finalitat de conèixer els tipus d’aliments més saludables per portar una dieta saludable.  

Continguts: parts i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor, conceptes de 

nutrients diferenciat d’aliment, reconèixer els diferents tipus de nutrients, les seves funcions i els 

principals aliments que els contenen, la seva assimilació en el procés de digestió, els productes de 

rebuig que es produeixen i el seu procés d’eliminació.. 

Competències bàsiques que es volen desenvolupar amb la realització de l’activitat: 

Generals: C7 

Clau: 

- Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements 
científics, per aconseguir el benestar físic. 

- Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, 

per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència. 

- Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la 

prevenció i el guariment de malalties. 

 

Temporalització: pot durar una hora i mitja, o es pot allargar fins a dues hores afegint més 

aliments. 

Material: cartells pels òrgans dels aparells (boca i glàndules salivals, faringe i esòfag, estómac i 

glàndules gàstriques, intestí prim, fetge i bilis, pàncreas i sucs pancreàtics, intestí gros, recte i anus, 

laringe i tràquea, bronquis, pulmons amb els alvèols, arteries, 4 del cor, cèl·lules, ronyons, urèters i 

uretra, pell),  targetes pels aliments (entrepà de tonyina, pizza, dònut, pipes, amanida, bistec, 

plàtan, taronja, macarrons), cartellets pels nutrients (hidrats de carboni, glúcids, greixos, lípids, 

proteïnes, vitamina C, vitamina D, calci, potassi, aigua), imatge esquemàtica del cos dibuixada al 

terra de la classe ocupant tot el centre. 

Personatges que hi intervenen: els jutges, (han de dir el que fa cada òrgan del cos i han de 

comprovar que es compleix l’itinerari correcte amb els canvis adequats), els òrgans que també 

representen la seva funció, els aliments que es van transformant.   



Desenvolupament de l’activitat: Hi ha varis papers que es reparteixen entre els alumnes: els jutges 

que seran 3 o 4, les parts dels aparells que son 20, i 3 que fan els itineraris del menjar. 

Comencem col·locant estratègicament els nens que fan els òrgans del cos segons estan situats dins 

el nostre cos. Si cal però es pot desplegar en camins inclús marcats a terra. Tots porten penjat el 

cartellet del que són i el procés que fan els jutges els ho diuen.  

Dibuix dels llocs marcats i dels camins. 

Es comença amb un aliment que passa per la boca i es transforma una part amb la saliva. Per 

exemple, un entrepà de tonyina, el nen que porta l’entrepà té els cartellets de pa, oli, sal i tonyina, 

i els dona al nen que fa de boca i li ho diu. Els jutges li diuen al nen que fa de boca que ha de fer 

saliva per desfer el pa només. El nen que fa de boca li ha de contestar que transforma el pa amb la 

saliva que té i el canvia per hidrats de carboni i que ho mastega tot junt. Els jutges diuen que ara 

l’entrepà s’ha transformat en bol alimentici. Aleshores dona els cartellets de l’oli, la sal, la tonyina, 

aigua i el cartellet dels hidrats de carboni al nen que té al costat que fa d’esòfag dient-li que li 

passa el bol alimentici. Els jutges li diuen que només ho ha de fer córrer fins al següent lloc. El nen 

que ho rep ha de caminar un tros curt dient que ho fa passar fins a l’estómac. Els jutges li diuen a 

l’estómac que ha de segregar sucs gàstrics per desfer la tonyina i obtenir les proteïnes. El nen que 

fa d’estomac contesta que fa la transformació i canvia els cartellets. Els jutges li diuen que ara s’ha 

transformat en quim i que ho passi al següent. I així successivament fins a la cèl·lula. 

 

Preguntes finals o duran el joc:  

- Què segrega tal òrgan? En què transforma l’aliment? A quin altre òrgan va l’aliment? 

- Els jutges quina part del cos representen? 

- Quin aliment ens aporta més calories? Què hem de menjar per compensar? 

 


