
 

 
 

La Fundació Agrupació conclou les seves jornades d'hàbits saludables 
entre alumnes de primària 
Les activitats, celebrades a Girona, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Granollers i Tarragona, 
han reunit centenars de nens i nenes entorn de l'alimentació saludable, l'activitat física i la 
higiene del son. 

Sant Cugat del Vallès, 7 de novembre de 2018. 
La Fundació Agrupació ha celebrat aquest any les seves jornades d'hàbits saludables, dirigides a alumnes 
de primària d'entre 8 i 12 anys, en diverses escoles de Catalunya. Aquestes trobades són sobretot 
pràctiques i en ells es transmet la importància de mantenir uns bons hàbits de vida mitjançant la 
combinació de tres aspectes: una alimentació equilibrada, l'activitat física i una bona higiene del son. 
 

Els centres escollits aquest any, durant el segon 
semestre, han estat l'escola Sant Salvador de Tarragona, on es va celebrar la jornada el 27 de setembre 
entre 105 alumnes de 3r i 4t de primària i l'escola Pau Boada de Vilafranca del Penedès, en la que es va 
reunir a 76 alumnes d'entre 4t i 5è de primària el 24 d'octubre. 
Alimentació equilibrada 
Per posar en relleu la importància de la dieta, durant les jornades els estudiants van preparar i van 
degustar un dinar saludable, dividits en grups, seguint les indicacions necessàries perquè els seus 
ingredients fossin nutritius i equilibrats. En paral·lel, es va explicar les condicions necessàries per gaudir 
d'un dinar saludable, insistint en la importància de la dieta combinada amb l'exercici. 
Activitat física 
L'activitat física es va abordar mitjançant un circuit d'equilibri i psicomotriu amb múltiples proves com: 
cinta caminadora, passarel·la, hula hoop, paracaigudes, patins de tres rodes o fitball. Mitjançant aquests 
exercicis es reafirma la coordinació, lateralitat, el control postural, la ubicació en el temps i l'espai així com 
la millora de l'atenció i la concentració. 
Higiene del son 
Finalment, al taller es van donar alguns consells i regles per abans d'anar a dormir com no utilitzar  
pantalles més tard de les 21h, seguir un horari estable i evitar els sopars copiosos. 
La jornada es va completar amb el lliurament d'un tríptic informatiu amb totes aquestes recomanacions i 
d'informació del joc Potes Enlaire, així com del llibre 10x10 100, amb trucs i idees per ser més actius.  
Aquestes jornades prenen el relleu de les yincanas de la dieta mediterrània que s'han estat duent a terme 
durant els últims anys. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els grans, 
la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa. 
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