
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

EXERCICI MEMÒRIA  

LLEGIM I CONTESTEM 

ELS 10 ALIMENTS AMB MÉS ENERGIA 

 

1. Fruits Secs 

Els fruits secs són un dels aliments més energètics que podem 
trobar a la natura. Tenen un alt contingut en àcids grassos 
essencials que el nostre cos necessita i són una font de proteïna 

que ens dona força. A més, són antioxidants encara què tenen 
més calories que altres aliments, el gran avantatge, és que els 
seus efectes sobre l’organisme són quasi instantanis. 

Canvia les galetes o la xocolatina de mig matí per uns fruits secs, 
també notaràs el seu poder saciant i sobre tot, tindràs molta més 
energia!  

*Quants fruits secs coneixes? 

 

*Quants cops al dia en menges? 

 

*Quina quantitat? 

 

*Notes l’energia que tens? 

20ª ACTIVITAT. ALIMENTACIÓ I MOVIMENT 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       2. Plàtan 

Potassi, potassi i més potassi! El plàtan aporta una enorme 
quantitat d’aquest mineral, que ajuda a normalitzar el balanç 
d’aigua a l’organisme i a enfortir els músculs. El potassi té un 
paper important a la majoria de les funcions vitals, i és fonamental 
per a què el cos tingui energia durant el dia. De fet, la fatiga i el 
cansament pot ser un senyal de manca d’aquest mineral.  

*Quants en menges a la setmana? 

3. Ous 

Els ous són la font més gran de proteïna! Només un ja aporta el 
30% del que necessitem diàriament. Les proteïnes, són les 
responsables del funcionament de la musculatura i les què 
transformen els nutrients en sang, així doncs, són essencials 

perquè el coses recuperi després de realitzar un esforç. Ja saps 
perquè alguns esportistes prenen clares d’ou! 

*Quants ous menges a la setmana? 

*Com els cuines? 

*Et resulten fàcils de digerir? 

4. Llavors i pipes 

Les llavors de lli i les pipes de gira-sol contenen àcids grassos 
omega-9. També proporcionen vitamines del grup B, ferro, àcid 
fòlic i altres nutrients, que poden ser molt més rics en el procés 
de germinació i que són absorbits i transformats en energia 
ràpidament. Pren un grapadet quan sentis fatiga i notaràs la 
millora en qüestió de minuts! 

*Tens llavors al teu rebost? 

*Quins aliments pots condimentar amb llavors? 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. All 

L’all conté una fibra anomenada inulina, la qual ajuda a sentir-se 
satisfet per més temps. La inulina també ajuda a absorbir el ferro, 
és per això que juga un paper important en la prevenció de la 
fatiga. I a més, millora la circulació sanguínia i redueix el 
colesterol. Això sí, la millor manera d’aprofitar totes les seves 
propietats medicinals, és consumint-lo en cru, ja què al coure’l, 

perd més d’un 90% de la seva efectivitat.  

*Digereixes bé els l’all? 

*A quins plats l’introdueixes? 

6. Civada 

La civada conté fòsfor, ferro, calci i lecitina. A més, és un hidrat 
de carboni complex, el què significa que la seva digestió i 
absorció és més lenta per això proporciona energia durant més 
temps i ens ajuda a controlar el pes. 

*Tens civada al rebost? 

*Com la cuines? 

7. Espinacs 

Molt rics en ferro, magnesi i potassi, és l’aliment productor 
d’energia per excel·lència.  

Recordes el què li passava a Popeye quan les menjava? Els 

espinacs contenen carotenoides i beta carotens, antioxidants, 
vitamina K i vitamines del complex B, i afavoreixen la digestió 
i el funcionament muscular. A més, tenen molt poques calories! 
Qualsevol tipus de verdura pot ajudar-te a viure més i millor. 

*Quants cops al dia menges verdura i  fruita? 

*Penses que és suficient? 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8. Xocolata pur 

La xocolata pura o negra, aporta molta energia i a més, ajuda 
a tenir un millor estat d’ànim. És rica en ferro, potassi i 
magnesi, i també en vitamines A, E , B1 i B2. A més, conté 
lípids i proteïnes, per això pot completar la nostra alimentació i 
així regalar-nos un capritx. 

*En tens al rebost? 

*T’agrada? 

*Per què la xocolata pura sí, però la xocolata blanca no és 
recomanable? 

 

9. Figues 

Les figues aporten molts sucres saludables que es transformen 
en energia d’immediat. A més, contenen molt de calci i àcid fòlic, 
uns nutrients essencials per enfortir els nostres óssos y evitar la 
descalcificació per prevenir la osteoporosis. 

*Tens figues al rebost? 

*T’agraden? 

*Quan en menges? 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. Aigua 

L’aigua i l’energia són estretament connectades. Per absorbir els 
nutrients essencials i l’energia dels aliments que ingerim, 
necessitem beure l’aigua suficient. A més, el cos necessita l’aigua 
per eliminar  les toxines y els productes de rebuig. La quantitat 
recomanable d’aigua és d’uns dos litres diaris.  

Sobretot cal hidratar-nos adequadament i mantenir l’activitat física 
cada dia, ja què és molt important i necessari per dues qüestions 
bàsiques. D’una banda, serveix per millorar i reforçar el sistema 
immunitari i, de l’altra, per enfortir els neurotransmissors, 
encarregats de regular la dopamina i la serotonina al cervell. En 
altres paraules, són les substàncies que ens ajuden a calmar i relaxar 
la ment, dos aspectes bàsics durant aquests dies. 

 

*Beus suficient aigua? 
 

*Quan en beus més?  
 
*Prens infusions? 
 
 

DESPRÉS DE CONÈIXER ELS 10 ALIMENTS AMB MÉS 
ENERGIA, CREUS QUE ELS POTS INCLOURE A LA TEVA DIETA 

HABITUAL? 
 

 VÍDEOS PER FER RECEPTES AMB AQUESTS ALIMENTS: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TUJpTWQsQK4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SrKjL3yVU6w 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68OEj3pn2zI 

https://www.youtube.com/watch?v=TUJpTWQsQK4
https://www.youtube.com/watch?v=SrKjL3yVU6w
https://www.youtube.com/watch?v=68OEj3pn2zI


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                        EXERCICI MOVIMENT   

 

OBRIM L’ENLLAÇ PER ACTIVAR EL COS: 

                 https://beteve.cat/bcn-es-mou-dins-de-casa/bcn-es-mou-dins-de-casa/ 
 
 
 

SI VOLEM FER UN EXERCICI MÉS INTENS, EL TROBAREM 
AL SEGÜENT ENLLAÇ: 

 
 

https://beteve.cat/bcn-es-mou-dins-de-casa/bcn-es-mou-dins-de-casa-2/ 

 
RECORDA!  

PREPARAREM L’ESPAI, ENS VESTIM ADEQÜADAMENT I PAREM PER 
RECUPERAR L’ALÈ , TAMBÉ ENS HIDRATEM QUAN CALGUI. 
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