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ASPECTES GENERALS DE L’APORTACIÓ D’ENERGÍA 
 

 
A més del funcionament dels òrgans, el moviment és la causa principal de les 

necessitats energètiques del cos humà. 
 
NECESSITATS ENERGÈTIQUES DEL COS HUMÀ: 

El moviment del cos humà comença amb la contracció muscular. Per 
contraure´s, el múscul transforma l’energia química que procedeix dels aliments en 
energia mecànica i en calor, amb una gran eficiència energètica. Per tant, el moviment 
és un procés que necessita energia. 

 
 

Sabies que...? 
Les contractures o rampes avisen d’un treball físic excessiu. Quan es produeixen 

cal descansar i prendre H2Oi sals minerals per recuperar-se. Els cruiximents o 
punxades (agujetas en castellà)són xicotetes microruptures dels músculs no està 
adaptat. Es descans actiu i un entrenament continu i correcte serviran per regenerar el 
múscul. 
 
Depenent del metabolisme i segons el nivell d’entrenament i el grau d’esforç quan 
comencem un exercici s’utilitzaran: 

- 1r les substàncies derivades de la glucosa (glucogen emmagatzemat al 
múscul i després la glucosa que prové de la digestió i que circula per la 
sang). 

- Després actuen els aminoàcids provinents de les proteïnes. 
- Molt més tard, als 20 0 30 min. De treball continuat, els greixos acumulats al 

teixit adipós. 
- L’última reserva per produir energia és el glucogen hepàtic, acumulat al fetge. 

 
Sabies que...? 
Si l’individu exhaureix les últimes reserves de glucogen hepàtic, el múscul continua 
funcionant correctament, però el sistema nerviós ix afectat negativament, ja que les 
neurones necessiten energia per treballar (l’energia prové d’aquestes reserves). 
 
En aquesta situació, continuar l’activitat pot ser molt perillós, perquè el sistema nerviós 
no pot avisar quan l’organisme entra en un estat de fatiga excessiu o quan s’estan 
lesionant les fibres musculars. 
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QUÉ ÉS UN DIETA CORRECTA I SANA? 
 

En primer lloc direm que una DIETA CORRECTA I SANA 
és aquella que ens permet satisfer totes les nostres 
necessitats i que aporta tots els NUTRIENTS necessaris 
per a l'organisme en la proporció adequada. Per aquest 
motiu la varietat dels aliments ingerits serà essencial per 
poder garantir els nutrients necessaris per mantenir 
aquest equilibri. 
 
 
 

 
1. Diferència entre ALIMENTACIÓ-NUTRICIÓ i ALIMENTS i NUTRIENTS 
 
Aquí deus conèixer que ALIMENTACIÓ-NUTRICIÓ I ALIMENTS-NUTRIENTS NO són 
el mateix: 
 
- ALIMENTACIÓ: es refereix a la sèrie d'actes voluntaris i conscients, que consisteixen 
en l'elecció, preparació i ingestió d'aliments. Són modificables per l'acció d'influències 
externes (de tipus educatiu, cultural o econòmic). 
 
- NUTRICIÓ: aquell procés mitjançant el qual l'organisme utilitza l'aliment. El procés de 
nutrició és complex i inclou la digestió, absorció, transport, emmagatzematge, 
metabolisme i eliminació de múltiples substàncies que formen part dels aliments. És per 
tant un procés inconscient i involuntari i, en conseqüència no és *educable. Sí depèn de 
l'alimentació, en el sentit que per a una correcta nutrició és imprescindible una bona 
alimentació i una bona educació alimentosa. 
 
ALIMENTACIÓ i ACTIVITAT FÍSICA: una correcta alimentació permet al cos 
humà funcionar millor. Una dieta desequilibrada, insuficient o excessiva, 
provocarà trastorns en la condició física i en la salut. Ingerim aliments dels 
quals extraiem les substàncies nutritives necessàries per satisfer les nostres 
necessitats, les quals augmenten amb la realització d'activitats físiques i 
esportives. 
 
Aquestes necessitats de l'organisme poden ser:  
 
1.- Necessitats plàstiques: de construcció dels diferents teixits corporals. 
2.- Necessitats energètiques: assegura la provisió de l'energia química necessària per 
al moviment humà (combustible de la nostra *bio-màquina).  
3.- Necessitats reguladores: regula processos que es produeixen en l'organisme, com 
a conseqüència del metabolisme. 
 
Les substàncies que extraiem de l'alimentació i que s'encarreguen de complir aquestes 
necessitats són els anomenats nutrients essencials, que són els principis immediats 
(hidrats de carboni, les proteïnes i els greixos), l'aigua, les sals minerals i les vitamines 
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2. Els NUTRIENTS de la dieta 
 
Quan realitzem algun tipus d'activitat física, l'alimentació 
és fonamental. 
La dieta haurà de ser adequada a les necessitats 
personals i adaptada al grau d'activitat física. Així, si 
passes la major part del dia assegut, la teva despesa 
energètica serà menor que si realitzes alguna activitat 
(entrenar, jugar algun partit, anar a classe d'Educació 
Física, etc.) 
 
 
Ací et presentem els NUTRIENTS: 
 
NUTRIENTS  CAPACITAT O 

FUNCIÓ  
TRANSFORMACIÓ  TIPUS  ALIMENT  

GLÚCIDS  Energètica  Glucosa i glucogen  Monosacàrids, 
disacàrids, 
polisacàrids  

Mel, fruites, 
verdures, llet, 
pasta, cereals, 
llegums  

LÍPIDS  Energètica  Àcids grassos  Saturats no 
saturats  

Mantega, llard, 
olis vegetals  

PROTEÏNES  Energètica 
estructural i 
reguladora  

Aminoàcids, 
enzims  

Estructurals 
enzimàtiques  

Carn, ous, 
peix, llet, 
llegums, 
cereals  

MINERALS  Estructural 
reguladora  -  Calci, sodi, 

potassi, fluor, 
ferro, etc.  

Gairebé tots 
els aliments 
amb aigua  

VITAMINES  Reguladora  -  Hidrosolubles 
liposolubles  

Gairebé tots 
els aliments  

AIGUA  Estructural 
reguladora  -  -  Begudes, 

fruita, sucs, 
refrescos  

 
 
 
 
LA MOLÈCULA ENERGÈTICA: L’ATP 
A dins de la cèl·lula ocorren una sèrie de reaccions químiques que serveixen per 
produir un molècula que acumula energia, i que està en disposició de ser utilitzada 
immediatament: l’adenosina trifosfòrica o ATP 
 
 
 
Els nutrients ens aporten l'energia necessària (calories) per al nostre cos, però no 
només hem de tenir en compte les calories que ens aporten. També és IMPORTANT 
conèixer que aquestes calories ens han d'arribar des dels diferents nutrients i amb les 
proporcions correctes en cadascun d'ells. 
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Amb un exemple ho entendreu ràpidament: imagina't que necessites 2400 calories 
diàries per portar una dieta correcta. Aquestes 2400 calories podries aportar-les a força 
de cansalada, mantega, patates fregides, etc. Al fet que no consideres això una bona 
forma d'alimentar-te? El correcte seria repartir les calories entre carn, peix, verdures, 
fruites, llet i derivats, pa, etc. Evidentment, en diferents proporcions, hem de menjar 
aliments que ens proporcionin tots els nutrients. Aquests són: Hidrats de carboni o 
Glúcids, Grasses o Lípids, Proteïnes i Vitamines i Minerals. 
 
 
2.1. Hidrats de carboni o Glúcids 
 

La funció principal d'aquests nutrients és l'energètica 
Formen part d'aquest grup de nutrients: els cereals, el pa, la 
pasta, els llegums, l'arròs,… 
 
 
 
 

 
2.2. Greixos o Lípids 
 

La funció principal d'aquests nutrients és també 
l'energètica (amb major poder calorífic que els hidrats) 
Formen part d'aquest grup de nutrients l'oli, la mantega, la 
maionesa,… (greixos visibles) També cansalada, costelles 
de porc, xocolata,… (greixos ocults) 
 
 

 
2.3. Proteïnes 

 
La funció principal d'aquests nutrients és la de formar i reparar 
els teixits ossi i muscular. Només en cas d'emergència també 
es poden utilitzar com a energia (casos extrems) 
Formen part d'aquest grup de nutrients la carn, la llet i 
derivats, el peix i els ous. 
 
 

 
 
2.4. Vitamines i Minerals 

 
La funció principal d'aquests nutrients és la reguladora (nivell de 
calci en els ossos, d'esmalt en les dents, de ferro en la sang, etc.) 
Formen part d'aquest grup de nutrients són les verdures, les fruites 
i les hortalisses 
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3. Què és una "DIETA EQUILIBRADA"? 
 
Una "DIETA EQUILIBRADA" és aquella que aporta al nostre 
organisme les calories necessàries en funció de la nostra 
edat, del nostre sexe i el grau d'activitat. Però, MOLT 
IMPORTANT, aquestes calories deuen ser aportades de 
manera proporcional pels diferents nutrients. 
Així, doncs, segons l'O.M.S. (Organització Mundial de la 
Salut) una dieta equilibrada ha d'aportar les calories 
necessàries amb la següent proporció de cadascun dels 
nutrients: 
 
· 50 - 60 % de les calories han de ser aportades pels Hidrats de carboni. 

· 30 - 35 % de les calories han de ser aportades pels Greixos. 

· 10 - 15 % de les calories han de ser aportades per les Proteïnes. 

 
Tota dieta que no respongui a aquestes proporcions podem dir que no és equilibrada. 
 
IMPORTANT saber que els esportistes necessiten una aportació energètica major, ja 
que la seva despesa d'energia és superior al d'una altra persona no esportista. Per 
exemple, vosaltres, en funció del vostre sexe i del vostre nivell d'activitat física, podeu 
necessitar des de 2100-2200 calories/dia fins a 3500, en canvi un ciclista del Tour de 
França pot consumir més de 6000 calories en moltes etapes. 
 
 
 
4. Característiques d'una "DIETA MEDITERRÀNIA" 
 
La dieta mediterrània consisteix en un estil de vida basat en una dieta equilibrada i 
variada en la qual predominen els aliments obtinguts dels cultius tradicionals d'aquesta 
zona geogràfica banyada pel mediterrani: el blat, l'olivera i la vinya. 
 
Els aliments que constitueixen la base d'aquesta alimentació són: 

· El pa i la pasta, com a principal font d'hidrats de carboni. 

· L'oli d'oliva com a principal font de greix. 

· Les hortalisses, les fruites, la fruita seca i els llegums aporten a aquesta dieta gran 

quantitat de fibra i antioxidants. 

· El peix, les aus de corral, els productes làctics i els ous com a principal font de 

proteïnes i un menor consum de carns i grasses animals. 

 

Les característiques principals de la DIETA MEDITERRÀNIA SÓN: 

· Baixa en greixos provinents de les carns vermelles 
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· Alta en greixos vegetals (oli d'oliva) 

· Baixa en proteïna animal 

· Rica en antioxidants (fruites, fruita seca, verdures i llegums) 

· Rica en fibres (fruites, verdures, llegums i cereals) 

 
 
 

 


