
 

 

Material introductori per a la sessió 
  Sessió 2 

1 

Control de pes saludable 

Alguns consells per a controlar el pes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Canvieu la vostra actitud i el vostre pensament: 

• Gaudiu de la vida. 

• Feu coses que us facin sentir millor. 

• Si esteu cansats, dormiu més. 

• Tingueu alguna afició que us faci sentir bé i us doni alegria. 

• Intenteu resoldre els problemes a la feina i a casa; no us quedeu només donant-li voltes. 

• Sigueu flexibles! No digueu mai, mai, sempre o cada dia. El fracàs pot minar el vostre control de pes. 

• Perdeu pes lentament i gradualment. 

• Plantegeu-vos un objectiu de pèrdua de pes moderat (un 5% o 5 kg). 

• Si la pèrdua de pes us resulta impossible, si més no, intenteu no guanyar pes. 

• Concentreu-vos en els canvis, no només en el pes. 

• Feu canvis que us facin sentir bé. 

• Feu aquells canvis que us siguin facilment assolibles. 

• Canvieu sovint les coses que feu. 

• Feu (diversos) petits canvis. 

• Els factors petits també compten (I fins i tot poden ser els més importants). 

• No us culpeu si teniu una relliscada: un 80% dels nous hàbits es faran realitat. 

• No us sentiu culpables per menjar! 

• Practiqueu l’activitat física que més us agradi, no la que ses suposa que hauríeu de fer. 

 
Canvieu el lloc i la forma de comprar aliments: 

• Feu canvis de qualitat pel que fa al menjar i als hàbits alimentaris; no feu canvis en el volum d’allò que 

mengeu. 

• Quan planifiqueu els àpats i quan compreu, concentreu-vos en l’elecció dels aliments, no en la taula. 

• Feu-vos una llista de la compra. 

• No aneu al supermercat quan tingueu gana. 

• Mantingueu les llaminadures fora de la vista. 

• Tingueu fruita i altres aliments permesos a ma i a la vista. 

Canvieu la manera de menjar: 

• Tingueu l’audàcia de menjar quan la gana encara no estigui fora de control. 

• Mengeu quan tingueu gana (la gana se sent a l’estómac). 

• Mengeu fins que en tingueu prou.  

• Mengeu adequadament i regularment a l’hora dels àpats. 

• Mengeu de 3 a 5 vegades al dia, 3–5 hores entre les menjades. 

• Canvieu el contingut dels aliments que preneu, no el volum. 

• Serviu els aliments amb més energia en plats petits i els lleugers en plats més grans. 

• Trieu un plat més petit i així el podreu omplir per complet. 

• Concentreu-vos en el menjar, no en la TV, el diari, la revista etc. 

• Mengeu més lentament (empreu com a mínim 20 minuts en els àpats principals) 

• Mastegueu adequadament i deixeu els coberts a taula mentre mastegueu. 

• Mengeu suficientment a les hores dels àpats (especialment a l’esmorzar I al dinar ). 

No hi haurà cap canvi de pes 

sense canvi de comportament! 

Esteu obligats a fer alguna cosa 

diferent si el pes canvia, tant si 

es perd pes com si se’n guanya. 


