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Centre ecològic i saludable
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i saludable

Aimajour

Farem un Centre Ecològic i Saludable que constarà de: * un hort
ecològic, sense insecticides on només s'utilitzaran adobs i productes
ecològics. * Un restaurant on només serviran menús saludables fets
amb aliments ecològics. * Un mercat on venguin els productes de
l'hort * Un equip de metges: un especialista en nutrició que et dirà què
és el que has de menjar i un traumatòleg per si et lesiones. * Un
gimnàs amb piscina de 50 metres de llargada, peses, bicicletes ... Al
gimnàs hi haurà un equip d'esportistes professionals que et diran
quins exercicis has de fer. * Just al costat dels metges hi haurà una
sala amb un fisioterapeuta per fer massatges. * Una recepció on
donaran informació als clients, plànols...
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Supermercat BIO/SA

Oxford

El nostre projecte consisteix en construir un supermercat més sa amb
pocs productes poc sans que seran més cars. Ens proposem que la gent
mengi més productes sans i ecològics, a un preu més barat que en altres
supermercats bioecològics. Tindrà 2 plantes. Serà bastant gran perquè hi
hagi més productes BIO, ECO i més sans. Aquest projecte consistirà en
tenir més possibilitats de menjar sa perquè en els supermercats normals
trobaràs aliments que poden perjudicar la teva salut i així evitarem
algunes malalties. Hi posarem 10 estanteries disposades en 4 seccions:
fruites (2 estanteries), verdures (2 estanteries), pastes (2 estanteries),
fruits secs (2 estanteries), menjar no tan saludable (1estantaria) i, a la
que sobra, hi penjarem cartells amb consells sobre alimentació sana i
equilibrada. A la primera planta hi haurà 3 caixes registradores, 4
estanteries i un ascensor . A la segona hi ha 6 estanteries, un magatzem,
lavabos, un mini mapa del mercat i 4 congeladors (un de carn, un de peix,
un de gelats poc saludable i un de làctics).

ESC verd

2017
2018

girona

Alimentació
equilibrada
i saludable

Girojoc de L'ALIMENTACIÓ

Tos màgica

El Girojoc dels aliments és una manera divertida d'aprendre quina és la
alimentació sana i equilibrada. El joc consta de 81 caselles: algunes són
preguntes i d'altres són dibuixos. Hi ha 17 preguntes de cada color. Cada
color representa un nivell. Hi ha tres nivells: el color blau, rosa i groc. El
nivell blau és el principiant, el nivell rosa és l’aficionat i el groc és l’expert.
Si caus en un interrogant de colors pots triar el color de la pregunta. En
total hi ha 51 preguntes. Hi ha caselles amb menjar saludable (escaroles,
cols i pastanagues) i d'altres amb no saludable (caramels, donuts i
galetes de xocolata). Si quan tires el dau et toca una casella amb dibuix
saludables, avances 3 caselles, si és dolent, retrocedeixes 3 caselles.El
joc consisteix en arribar al final tirant un dau de tres números. Si et toca
una pregunta i l'endevines et quedes, i si no, tornes a la casella que
estaves abans. Si et toca un dibuix, avances o retrocedeixes. Amb
entrebancs i avantatges guanya el primer que arriba al final.
Les caselles mesuren 5x3,5cm i es distribueixen en 8 fileres de caselles
(42,2 cm). Les preguntes que són les correctes tenen un asterisc.
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Ehem Ehem

Aquest recurs que mantindrà una dieta saludable seran quatre
ruletes. (1r plat, 2n plat, postres i guarnicions). Les ruletes tindran
diferents apartats, que són: • 1r plat: verdures, amanida fresca,
llegums, pasta, arròs... • 2n plat: pasta, carn, peix, ous... • Postres:
fruita, làctics, fruits secs... • Guarnicions: patates fregides, salses,
formatge, pernil, xips d'albergínia... La meitat dels aliments tindran
hidrats de carboni (carbohidrats) i l’altra meitat de les quatre ruletes
no tindran hidrats de carboni. En teoria, si et toca primer plat amb
hidrats, el segon haurà de ser sense hidrats. Si, per mala sort, dos
dies seguits et toca el mateix àpat, torna girar la ruleta fins que et surti
un menjar diferent.
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Empresa Bio

Eunaroma

Es tracta d’una empresa alimentària amb una granja ecològica. La granja
tindrà animals (vaques, conills, gallines i porcs) tractats sense productes
químics. L'edifici que tractarà la carn, estarà als afores per poder estar al
costat de la granja. Tindrà 2 plantes, i la granja disposarà de l’espai que faci
falta per als animals. L’empresa estarà oberta les 24 hores del dia i
funcionarà amb plaques solars. A la primera planta hi haurà 5 sales (sala per
matar animals, sala per fer els talls, sala per envasar la carn, les neveres i el
menjador) i a la segona planta hi haurà 4 sales (el despatx del director,
despatx d'administració, despatx dels treballadors i sala d'espera). També hi
haurà escales d’emergència. Al costat de l’empresa hi haurà camions per
transportar la carn envasada als supermercats. A la granja hi haurà estables
per als diferents animals. La carn serà de vaca, de conill, i de porc, les
gallines pondran els ous. Els estables seran prou grans perquè tots els
animals s'hi trobin a gust però també hi haurà espais amplis a l'exterior per
poder pasturar. Als animals els hi donaran un menjar diferent perquè la carn
sigui el més ecològica possible. S'hi podran fer visites.
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Supermercat GIRCAT

Gircat

Ens proposem fer un supermercat biològic i ecològic perquè la gent vegi
que menjar saludable és millor per a la salut. El nostre supermercat
vendrà productes de cinc grups: verdura i fruita, carn i peix, làctics, pa i
cereals i fruits secs. Tots aquests aliments seran ecològics: * no s'han
utilitzat productes químics ni insecticides * els animals han crescut sense
medicaments i amb molt de espai per pasturar. Hi haurà mostres dels
aliments del supermercat per provar-los. Si t’agraden els pots comprar o
podràs provar un altre tipus d’aliments saludables. A l’apartat del mig s’hi
poden trobar rètols amb consells per a una alimentació sana i i els
beneficis del menjar ecològic. Hi haurà tres caixes registradores. El nostre
supermercat la major part serà de color blanc, però hi haurà una miqueta
de negre per contrastar. Al supermercat no hi haurà bosses de plàstic,
només de paper, però s'hauran de pagar. Hi haurà pots de vidre
retornables. Els pagues quan compres i si els tornes, et tornen els diners.
Nosaltres, construint la maqueta supermercat bio, volem que les altres
persones puguin veure que el menjar saludable i bio és molt millor.
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Bioquímics

La nostra idea és un centre per ajudar a la gent que no s'alimenta bé on hi haurà diferents
serveis. Els més importants són: * el nutricionista i dietista * el metge * el centre d'anàlisis
L’Eco centre serà un edifici amb diferents sales. Algunes d’aquestes sales seran només
per la gent que es quedi a dormir perquè són casos especials, com malalties. * Anorèxia:
L'anorèxia és una malaltia alimentària que es caracteritza per la gran pèrdua de pes,
normalment la persona que pateix anorèxia vol perdre pes per voluntat pròpia. Aquest
trastorn alimentari acostuma a iniciar-se entre els 14 i 18 anys * Bulímia: La bulímia és el
trastorn en la ingestió dels aliments, que es caracteritza pels impulsos seguits de menjar,
però després, al sentir-se culpables d'allò que han ingerit recurreixen als vòmits, exercicis
constants, * Obesitat: Malaltia metabòlica que es caracteritza per un excés exagerat de
pes. Hi haurà habitacions, gimnàs, … L’eco centre només acceptarà a la gent mal
alimentada. Nosaltres els hi oferirem i els ensenyarem a portar una vida més saludable.
Nosaltres creiem que la nostra idea és enginyosa perquè estarà especialitzada només, en
problemes d'alimentació. A l'Eco centre els hi farem una dieta ben equilibrada, sana i
variada amb menjar aliments ecològics, fer exercici diari, els hi farem aprendre a cuidar-se
de una manera saludable i els hi donarem els màxims serveis mèdics possibles.
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Mengem el que cultivem!
La nostra idea és una escola amb un menjador on els nens estan mengan
el menjar de l'hort ecològic. Està feta amb brics de llet, caixes de cartró,
terra, ampolles d'aigua, cola, pintures, “LEGOS” i “PLAIMOBIL”. Creiem
que és enginyós perquè ajuda a estar més sans i a no contaminar.
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Biopick!
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Girociència

La nostra tablet està dissenyada per portar una vida més sana i saludable. Està
programada per un informàtic i un nutricionista. A l’entrar a la tablet per primer cop hauràs
d’introduir les teves dades. Aquestes són les dades que s’han d’introduir: - Quanta gent
són i l’edat que tenen cada un. - Les al·lèrgies o intoleràncies. - Dates especials per
menjar alguna cosa especial. - Si tens mascota i quina és gos, peix, gat o conill ... Les
funcions: - Et farà la llista de la compra. - Et dirà si estàs menjant poc sa. - Et dirà si tens
menjar caducat, podrit, poc sa... - Et programara un menú diari. - Et dirà si tens algun
menjar al que ets al·lèrgic/intolerant - Et prohibirà el consum de drogues i tabac. - Et dirà si
et falta alguna cosa per la teva mascota (si es que en tens). Cada cop que aneu a comprar
t’emportaràs la tablet i li hauràs d’anar dient què compres. A mesura t’anirà ratllant la llista.
També t’avisarà si estàs comprant poc sa, un producte caducat o a punt de caducar.
L’hauràs de deixar a la cuina i i farà un soroll per avisar-te de que passa alguna cosa (per
exemple: si tens algun producte caducat, podrit, bastant menjar poc sa...) Es faria servir a
la cuina, al supermercat o a altres llocs que la necessitessin. La podria fer servir tothom.
És enginyosa perquè et podria conduir cap a una vida més sana.
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Girociències

Nosaltres volem fer una màquina per fer macedònies i sucs. Hauràs
de portar un tàper i/o un got per no haver de fer servir plàstic i no
contaminar tant. I si no els portes també els pots comprar: Un tàper
a 1,20€, un got de 33 cl. A 0,50€ La màquina té uns botons amb les
fruites o sucs que pots escollir. Podràs triar la fruita i el suc que
vulguis amb els botons. 1 clic costa 0,25 €, la màquina té una
pantalla que et diu el que vas triant i el que costa. Serà de la mida
d'una màquina expenedora, no es veuran les fruites perquè no
volem que algú trenqui el que seria el vidre i ens robés les fruites. A
la dreta hi tindrà els botons per triar el que vols. Estaria feta de
PVC. Seria útil per aquelles persones que els hi agrada menjar sa i
es faria servir al carrer, a llocs públics, als pavellons (Com: el
GEIEG, Fontajau, el gimnàs)
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Horbà

Biòtics

Ens agradaria crear un hort urbà i ecològic per la ciutat de Girona.
Volem aconseguir que hi hagi més feina per la gent que hi ha a l’atur, no
contaminar i que la gent mengi menjar més saludable.
Seria un espai dividit en quatre hortets i rodejat per camins, ja que també
seria un espai turístic i també hi podrien anar escoles per conèixer com
es cultiva, conrrea (etc.)
Les botigues canviarien de proveïdor i passarien a ser-ho els treballadors
de l’hort. Per promocionar
els productes de proximitat o km zero.
A cadascuna de les parts hi hauria plantat les plantes típiques de cada
estació de l’any.
Estaria situat a les ribes del riu Onyar, així podríem fer canals d’aigua per
regar l’hort.
Creiem que el nostre hort urbà és creatiu perquè és una manera diferent
de fer que la gent s’alimenti de menjar saludable i pugui trobar feina.
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Ciòtica

Nosaltres hem pensat fer un menjador escolar amb un bufet
lliure que sigui saludable. La cinta del “bufet sa giratori” serà al
voltant de la cuina. Els nens / nenes podran triar entre tres tipus
de plats, cada plat tindria un color. El verd (verdura), el groc
(pasta, llegums...) i per últim el vermell que és carn, peix, ous...
Hem pensat que els monitors de menjador vigilarien que agafen
els nens/nenes: que variessin el menjar... Tres dies al mes hi
hauria un menjar ecològic. Si sobrés menjar, en lloc de tirar-ho
a les escombraries, ho tiraríem tot al compost de l'escola.
Aquest bufet serveix perquè els nens i nenes de les escoles
estiguin satisfets la majoria de menús i alhora que mengin un
menjar saludable.

