
 INTRODUCCIÓ
El desenvolupament d’hàbits saludables en edats primerenques és un dels principals 
objectius del Programa Brúixola.
La infància és un període on els xiquets i les xiquetes comencen a adquirir hàbits i 
costums que assentaran les bases de la seua salut i comportament al llarg de la vida.
En aquesta línia, l’adquisició d’uns hàbits de vida saludables des de la infància pot 
ajudar a previndre molts dels problemes que sorgeixen en l’edat adulta, com ara 
sobrepés, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i més concretament, problemes 
derivats de l’ús de drogues. 
L’estil de vida de hui en dia promou el consum d’aliments processats amb elevat 
contingut calòric en detriment d’aliments més sans com ara fruites, cereals, llegums 
o verdures, típics de la dieta mediterrània. De la mateixa manera, els xiquets i xiquetes 
passen moltes hores davant del televisor, la videoconsola, el mòbil o la tablet, i 
disminueixen la pràctica d’esport i joc a l’aire lliure i la socialització que açò comporta.
Des de les escoles, cal implementar activitats que afavorisquen l’adquisició i el 
desenvolupament d’hàbits que ajuden a millorar la salut de manera integral, és a dir, 
salut mental / emocional, física i social.
A través de l’activitat següent, es promou que l’alumnat siga capaç de reflexionar 
sobre els hàbits saludables que ja està duent a terme, i a més, afavorir el compromís 
d’aquests a incorporar nous hàbits saludables al seu dia a dia.

Joc online de preguntes
i respostes

EL RACÓ DE LA SALUT

 OBJECTIUS
 Fomentar un compromís en 
l’alumnat dirigit a adquirir i aplicar 
hàbits saludables.

 Ajudar a l’alumnat  a definir els seus 
propis hàbits saludables.

 Fomentar el debat i la reflexió.

 MATERIALS
 Cartolines de colors
 Llapis de colors
 Tisores

5é de
Primària

EXCM. AJUNTAMENT D’ALACANT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Per favor, dóna’ns la teua opinió del joc

Gràcies

AVALUACIÓ
Si jugues des d’un 
col·legi a la ciutat 

d’Alacant

AVALUACIÓ
Si jugues

des d’una altra 
localitat

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddPSzs3nCjdAu_ujY31oFEDXCL-VAi1B3jP7Ho-qQoWoGgQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeETR_61dg1l7nwDnIBblZEB0tBt3_anxX8T-BHhtguYRmCuQ/viewform


Reflexió intragrup
Cada equip farà un llistat d’hàbits saludables que ja 
estiguen aplicant al seu dia a dia. A més, hauran de 
reflexionar sobre un hàbit d’Aula Saludable que ja 
estiguen aplicant. Es compartiran amb el grup/aula, 
creant un llistat únic amb les aportacions de tots els 
equips i el posaran al “Racó de la Salut”. La professora 
o el professor valorarà la quantitat d’hàbits saludables 
que realitza l’aula animant-los a mantindre’ls.

Duració 10 minuts.

Compromisos aula
Es demanarà a cada equip que reflexione sobre hàbits 
saludables que no estiguen realitzant a nivell aula i que 
estarien disposats a comprometre’s a dur a terme; per 
exemple, mantindre un to de veu adequat. El professor 
o la professora proporcionarà un post-it (o semblant) a 
cada grup perquè els anoten, els col·locaran al “Racó 
de la Salut” i serà tota la classe la que adquirirà el 
compromís de complir-los.

Compromisos individuals
S’indicarà a l’alumnat que de manera individual 
reflexione sobre hàbits saludables que no estiga 
realitzant. En triarà 1 que es comprometrà a realitzar, 
l’anotarà en un post-it (o semblant) i l’enganxarà al 
“Racó de la Salut”. Duració 15 minuts.

Duració 15 minuts.

Seguiment del compromís
El professorat podrà realitzar un seguiment (setmanal, 
mensual o trimestral) dels compromisos adquirits, i 
sempre que els hàbits ja estiguen consolidats, podrà 
incentivar o motivar l’alumnat a incorporar-hi nous 
hàbits personals al “Racó de la Salut”.

Definició del concepte de Salut
Posteriorment al disseny i creació del “Racó de la 
Salut”, s’iniciarà un diàleg entre professorat i alumnat 
amb l’objectiu d’elaborar una definició del concepte 
de Salut. Cal anar guiant-los cap a una definició que 
continga aspectes relacionats amb la salut mental / 
emocional, física i social. El debat s’ha de dur a terme 
de manera oral, intentant la major participació del 
grup. Una vegada consensuada la definició, s’haurà 
de transcriure i ubicar al “Racó de la Salut”.

Duració 15 minuts.

• Concepte de Salut; la salut és l’estat complet de 
benestar físic, mental i social, no sols l’absència 
de malaltia o d’afeccions.

• Salut mental / emocional; comportaments que 
cuiden tant la part mental com la part emocional 
o sentimental. Llegir de manera constant, 
estudiar, memoritzar, descansar adequadament, 
dormir 8 hores, prestar atenció als sentiments 
personals i els sentiments de les persones del 
meu voltant, aprendre a calmar-me, aprendre 
a responsabilitzar-me de les meues coses, 
organitzar el temps de joc i d’estudi. 

• Salut física; menjar aliments saludables 
(verdures, cereals, lactis, fruita…), evitar menjar 
aliments processats (creïlles fregides, brioxeria 
industrial, llepolies…), disminuir la ingesta de 
begudes ensucrades, augmentar la quantitat 
d’aigua que es beu, practicar esport o activitat 
física diària, portar un calçat adequat, utilitzar 
correctament les anses de la motxilla, organitzar 
el pes de la motxilla, separar-me una distància 
adequada de la pantalla del mòbil/ordinador/
tablet, asseure’m amb una postura adequada…

• Salut social; respectar els meus amics i 
amigues, cuidar les relacions amb la meua 
família, practicar activitats lúdiques amb amics 
i amigues, respectar les normes de circulació, 
respectar les normes socials, ajudar les persones 
del meu entorn… 

 Abans de finalitzar aquesta part de l’activitat, la 
professora o el professor podrà preguntar: com 
creieu que podríem tindre una Aula Saludable?

• Aula saludable; respectar els companys i 
companyes, mantindre l’aula neta, arreplegar i 
ordenar les coses que s’utilitzen, alçar la mà per 
a preguntar, ajudar el professor o professora, 
mantindre l’orde de la fila...

Creació d’un espai físic a l’aula denominat “El Racó de la Salut”
La frase “El Racó de la Salut” haurà d’estar transcrita sobre una cartolina o mural que puga ubicar-se en una 
paret de l’aula en un lloc visible, podent ser els membres de cada equip els qui elaboren les paraules i les decoren, 
personalitzant així l’espai “El Racó de la Salut”, o bé, pot ser el professor o la professora qui tinga la cartolina o el 
mural prèviament preparat. 

Duració 10 minuts.

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Abans de començar amb el desenvolupament de l’activitat, la professora o el professor  dividirà 
a la classe en xicotets equips d’entre 4 a 5 persones amb l’objectiu de poder generar espais de 
reflexió, on l’alumnat dispose de temps per a debatre sobre les preguntes que se’ls plantegen.


