
 

 
 

La Fundació Agrupació conclou les seves jornades d'hàbits saludables del 
2019 
Les activitats, celebrades en diverses localitats de Catalunya i les Balears, han reunit centenars 
d'alumnes de primària d'entre 8 i 12 anys, entorn de l'alimentació saludable, l'activitat física i 
la higiene del son. 

Sant Cugat del Vallès, 28 de novembre de 2019. 
La Fundació Agrupació ha conclòs la celebració de les jornades d'hàbits saludables d'aquest any en 
diverses escoles de Catalunya i les Balears. En aquestes trobades, sobretot pràctiques, 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. Les jornades d'hàbits saludables han 
reunit un total de 565 nens i nenes d'escoles de Girona, Palma de Mallorca, Vilafranca del Penedès, 
Granollers, Sabadell i Tarragona. 
 
Alimentació equilibrada i higiene del son 
Per treballar aquest aspecte s'han dut a terme tallers en els quals s'ha preparat 
un esmorzar saludable. Els alumnes es dividien en dos grups i preparaven el 
seu propi esmorzar seguint les indicacions de l'educador, per posteriorment, 
menjar-se'l. Abans de finalitzar el taller, se'ls explicava la importància de 
dormir i descansar bé. 
 
Activitat física 
En aquesta part de la jornada, els nens/as realitzaven un circuit psicomotriu i 
d'equilibri, a través del qual es perseguia potenciar i donar a conèixer un estil 
de vida saludable. El circuit combinava diversos reptes físics: passarel·la, cinta 
caminadora, espai amb balanç board, fitball, hula hoop i cordes, paracaigudes, 
monocicles i patins de tres rodes. 

Amb aquest circuit els 
nens/as augmenten les 
possibilitats motrius, 
reafirmen la lateralitat, el 
control postural, la  
coordinació, la ubicació 
en el temps i l'espai, així 
com la millora de l'atenció 
i la concentració. 

 
Les Jornades s'han  completat amb el lliurament d'un fullet informatiu amb recomanacions dels tres hàbits 
ja esmentats, un fullet amb el joc interactiu Can Seixanta i uns exemplars del llibre 10x10 100 trucs per ser 
més actius.  
 
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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