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OBXECTIVOS

• Estudar a composición e o valor nutritivo dos alimentos 

para comprender a súa importancia. 

• Definir o concepto de dieta e comprender a necesidade 

de que sexa sa, equilibrada e variada.

• Estudar a nosa dieta e analizar a calidade da mesma.

• Aprender a analizar os alimentos que consumimos na 

nosa vida diaria, a súa composición, propiedades e os 

beneficios e prexuízos que poidan provocar.



3
CONTIDOS

•Funcións dos nutrientes. 

•Características dos nutrientes orgánicos: glícidos, lípidos, proteínas e  

vitaminas. 

•Características dos nutrientes inorgánicos: auga e elementos minerais. 

•Clasificación dos alimentos.

•Estudo dos aditivos, colorantes, conservantes…

•Alimentos naturais ou ecolóxicos. 

•Valor enerxético dos alimentos. 

•Concepto de Metabolismo Basal.

•Distribución das racións de alimentos na pirámide alimentaria. 

•Dieta equilibrada. 



Motivación da Unidade Didáctica

A saúde e o bo funcionamento do noso organismo, depende da nutrición e 

alimentación que teñamos durante a nosa vida.

Alimentación e nutrición aínda cando parecen significar o mesmo, son 

conceptos diferentes.

A través desta guía procúrase achegar aos mais novos a importancia  que 

ten unha nutrición  saudable e equilibrada.

Para iso, e de maneira moi sinxela, mesturamos pequenas actividades 

(diapositivas en cor amarelo           ) con numerosos documentos 

(diapositivas en rosa          ) coa pretensión de lograr dous obxectivos claros:

– reflexionar por un lado sobre a maneira na que nos alimentamos.

– Amosar cales serían as chaves para unha alimentación equilibrada. 



1ª SESION
CONTIDOS

• Funcións dos nutrientes. 

• Características dos nutrientes orgánicos: glícidos, lípidos e as 

proteínas. 

Actividades 1, 2 e 3



Actividade 1 Copia no teu caderno o seguinte 

esquema e completa o máis detalladamente que 

poidas  cal sería a túa dieta nun día calquera:

Almorzo

•

•

•

Comida

•

•

•

•

Cea

•

•

•



Na actualidade fálase moito sobre a influencia dunha alimentación 

adecuada.  Todos os xornais e revistas están repletos de artigos sobre os 

nutrientes que integran unha dieta sa, os cales, ás veces, mesmo nos 

confunden. Pero… 

Comecemos polo principio ¿QUÉ É UN NUTRIENTE?

Os nutrientes son as substancias químicas que conteñen os alimentos e que pasan ás 

células para que estas realicen as súas función vitais.

¿CALES SON OS NUTRIENTES FUNDAMENTAIS 

PARA UNHA ALIMENTACIÓN BOA? 

Tipos de nutrientes: orgánicos e inorgánicos.

– Glícidos ou hidratos de Carbono.

– Lípidos ou graxas.

– Proteínas.

– Vitaminas.

– Auga e sales minerais



Actividade 2

No esquema anterior, onde 

escribiches a túa dieta, intenta 

identificar cada un deses 

alimentos co tipo de nutriente 

fundamental que é…



¿QUE SON OS GLICIDOS ou 

HIDRATOS DE CARBONO?

– Os cereais, as patacas, os grans… 

– e os seus derivados: pan, pastas, biscoitos …

A súa función é principalmente enerxética.

Algúns tipos de glícidos segundo a súa estrutura son:

• Monosacáridos: están formados por unha soa molécula.  Exemplos :

 Glicosa o máis importante na natureza e aparece na froita madura.

 Galactosa é un monosacárido que aparece no leite.

 Fructosa que aparece no mel e nos xugos das froitas.



• Polisacáridos: formados pola unión de moitos 
monosacáridos.

 Amidón: aparece nos vexetais como na pataca, o arroz  ou millo.

 Glicóxeno: Atópase nos tecidos animais onde ten función de 

reserva enerxética. Aparece no fígado.

 Celulosa: aparece nos vexetais e ten función estrutural. Non é 

dixerible para os humanos. Achega a fibra para unha boa 

dixestión.



¿QUE SON OS LÍPIDOS ou GRAXAS?

A súa función é (reserva) enerxética. 

Dende o punto de vista alimenticio 

existen dous tipos:

• Lípidos complexos ou triglicéridos:

 Graxas: Son os triglicéridos sólidos a temperatura ambiente e aparecen 

na manteiga, no touciño.

 Aceites: os que son líquidos a temperatura ambiente e son os aceites en 

xeral, de oliva ou de xirasol.

• Lípidos simples: 

 O colesterol que aparece na carne, no queixo ou na xema de ovo.



¿QUE SON AS PROTEÍNAS?

Aparecen nas carnes, no pescado e 

nalgúns vexetais como a soia.

Teñen varias funcións:

• Estrutural: 

– Necesarias para a formación e o crecemento dos tecidos, como por exemplo os 

nosos músculos. 

– Outras como a queratina permite formacións epidérmicas duras como os 

pelos, as uñas, as pezoñas…dos vertebrados. 

– Ou o coláxeno que aparece nos osos ou nas cartilaxes.

• Reserva enerxética: como a caseína do leite.

• Transporte: A hemoglobina.

• Defensiva: Os anticorpos.



Actividade 3:

Observa agora se 

acertaches ao identificar os 

alimentos da túa dieta co tipo de 

nutriente fundamental que son…

Para a próxima clase trae 

recortes de prensa onde se ofrezan 

dietas alimenticias especiais…



2ª SESION
CONTIDOS

•O porqué do “bum” das dietas miragreiras

•Características das  vitaminas. 

•Características dos nutrientes inorgánicos: auga e elementos 

minerais. 

Actividades 4 e 5



Actividade 4

Comezamos a clase comentando os 

recortes de prensa que trouxemos da casa 

onde se ofrezan dietas alimenticias 

especiais. 

Para que serven? Que ofrecen? 

A continuación realizamos un breve diálogo 

sobre cales son os intereses que existen 

detrás deste negocio das dietas…



A continuación rematamos de coñecer os nutrientes fundamentais

¿ QUE SON AS VITAMINAS?

Son necesarias en pequenas cantidades que non poden ser sintetizados 

polo noso organismo. É por isto polo que é necesario aportalas ao noso 

organismo a través da dieta diaria. 

A función é a de regulación de moitos procesos metabólicos. Dous tipos: 

• Vitaminas liposolubles: (disólvense en lípidos). Por exemplo a vitamina A: 

aparece na xema dos ovos, nas verduras e na manteiga.

• Vitaminas hidrosolubles: (disólvense na auga). Por exemplo a vitamina C:

aparece na froitas, nos cítricos.



¿QUÉ SON OS NUTRIENTES INORGÁNICOS?

AUGA: substancia máis abundante dos seres vivos e é 

imprescindible para a vida. 

A auga constitúe un 60-70% da masa total do corpo humano. 

Ten unha función estrutural e reguladora.

Debemos beber entre 2 e 2,5 litros de auga ó día. (tamén inxeridos a través da comida).

OS ELEMENTOS MINERAIS: Precísanse en cantidades moi pequenas en comparación 

cos nutrientes orgánicos e a auga. Exemplos: 

Calcio: leite, iogur, queixo, froitos secos e legumes.

Fósforo: carne, peixe, leite e legumes.

Ferro: fígado, carne e xema de ovo.



Actividade 5

Para a próxima clase traeremos cada 

un de nós un envoltorio de algún 

alimento normal que inxeríramos 

recentemente e de algún alimento 

ecolóxico (se é posible)…



3ª SESION
(Toda practica)

CONTIDOS

• Estudo dos aditivos, colorantes, conservantes…

• Comparación dos alimentos naturais cos ecolóxicos. 

Actividade 6



Actividade 6

Esta actividade vai ter dúas partes:

Analizamos os envoltorios que trouxemos da 

casa, estudando a proporción dos nutrientes 

fundamentais que conteñen. 

Facemos unha táboa comparativa no encerado 

atendendo aos aditivos, potenciadores, conservantes… que 

inclúen estes alimentos e comparámolos cos que aparecen 

os alimentos ecolóxicos…

cales parecen máis saudables?



Agora observa o seguinte 

documento e as seguintes 

táboas, extraídas dunha investigación 

realizada na Área de Nutrición da 

Universidade Pública de Navarra

(ALGÚN ALUMNO OU ALUMNA DA CLASE  PODE LELO EN ALTO)





Aditivos utilizados na UE





Que che parecen os datos que 

amosan as táboas?

A continuación facemos unha táboa comparativa 

no encerado atendendo aos aditivos, colorantes, 

conservantes… que inclúen estes alimentos 

normais e comparámolos cos que aparecen nos 

alimentos ecolóxicos…

cales che parecen máis saudables?



4ª SESION
CONTIDOS

• Valor enerxético dos alimentos. 

• Que é o metabolismo basal?

Actividade 7



Como estudamos na 2ª sesión os nutrientes  teñen  un valor enerxético. 

Pero, QUE É ISO DE QUE OS ALIMENTOS TEÑEN ENERXÍA ?

Os nutrientes teñen  enerxía que o corpo utiliza para realizar as súas 

funcións vitais. 

A maioría da enerxía   obtémolas só de algúns nutrientes, principalmente 

dos glícidos e dos lípidos.

Para expresar o valor enerxético dos nutrientes utilízanse as seguintes 

unidades de  enerxía:

1 Kcal = 1000 calorías  ou tamén 1 Kcal = 4, 184 KJ



Obtemos o valor nutricional dos alimentos a través 
de táboas como estas:



E CANTA ENERXÍA CONSUMIMOS NÓS NUN DÍA?

A iso chamámoslle metabolismo basal  que é o gasto enerxético diario.

A ese cálculo engadimos as actividades extras que facemos cada día.

O metabolismo basal é a enerxía mínima utilizada pola célula nas reaccións 

necesarias para a realización de funcións metabólicas esenciais, como é o 

caso da respiración. Por iso incluso durmindo facemos un gasto enerxético.

O metabolismo basal depende de varios factores, como sexo, talla, idade…



A FAO propón este método para idades entre 10 e 18 anos:

Mulleres: 7,4 x peso en quilogramos + 428 x altura en metros + 572

Homes: 16,6 x peso en quilogramos + 77 x altura en metros + 572

Ao valor que obteñas debes multiplicarlle o factor de axuste segundo o 

nivel de actividade física que realices.



Actividade 7:

Calculamos o noso metabolismo basal



5ª SESION
CONTIDOS

• Distribución das racións de alimentos na pirámide alimentaria. 

• É a nosa dieta equilibrada? 

• Cálculo do valor enerxético de nosa dieta.

• Bases dunha dieta equilibrada. 

Actividade 8



Como acabamos de estudar non tódolos alimentos 

proporcionan o mesmo tipo de nutrientes.

E por isto que facemos unha separación deles en GRUPOS DE 

ALIMENTOS que constitúen a PIRÁMIDE ALIMENTICIA.

A pirámide alimenticia é 

unha guía do que debe 

consumir diariamente para 

obter os nutrientes que o 

corpo necesita.



A pirámide está estruturada horizontalmente 

segundo a clasificación dos alimentos nos seguintes grupos:

1. Cereais e derivados (na base da pirámide).

2. Verduras e hortalizas.

3. Froitas frescas.

4. Leite e os seus derivados.

5. Carnes, peixes, ovos e legumes secos.

6. e   7. Azucres e graxas (na cúspide da pirámide).



Actividade 8:

Imos realizar o estudo da nosa dieta.

Para iso calcularemos o seu valor enerxético e o 

que nos achegan en nutrientes fundamentais os 

alimentos que consumimos durante dous días. 

Analizaremos tódolos alimentos que consumimos 

tanto no almorzo, como na comida ou na 

cea.Aproveitando as táboas nutricionais que veñen 

no envase dos alimentos faremos un estudo 

exhaustivo da nosa alimentación.



Procederemos da seguinte maneira:

1. Preparamos os alimentos que imos comer.

2. Pesámolos e calculamos a través de sinxelas regras 

de tres as Kilocalorías que nos achegan, os hidratos 

de carbono, os lípidos, as proteínas e os valores 

nutricionais das vitaminas A e C. Para estes 

cálculos utilizamos os valores nutricionais dos 

envoltorios dos alimentos.

3. Imos recollendo os datos e sumamos os totais do 

día.



A modo de exemplo
ALMORZO KCal HIDRATOS LIPIDOS PROTEÍNAS VITAMINA A VITAMINA C

Leite
100 ml

Galletas
60 gr

Marmelada
20 gr



Por último sumamos os valores das Kcal 

consumidas nun día e o comparamos cos cálculos do 

noso Metabolismo basal…

En vistas desta comparación e o que aprendiches ao 

longo desta unidade responde a estas preguntas:

CRES QUE TE ALIMENTAS CORRECTAMENTE?

CAL É O NUTRIENTE QUE MÁIS CONSOMES NA TÚA DIETA?

QUE PODES FACER PARA TER UNHA DIETA MÁIS SAUDABLE?


