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Resum 
 

Fonament i objectius: L’obesitat és una malaltia crònica que es caracteritza per un augment 
de la massa grassa i en conseqüència per un augment de pes.24 En el segle XXI aquesta 
malaltia, considerada epidèmia, està arribant a la població infantil i adolescent, i ha cridat 
l’atenció de totes les institucions de salut pública que estan lluitant per evitar aquesta alta 
prevalença d’obesitat i sobrepès. El meu estudi confirma que existeix un alt percentatge 
d’obesitat i sobrepès en l’edat infantil i que està relacionat amb factors de risc (alguns 
modificables) que poden ser clau per a evitar aquesta malaltia.  
 
Mètode: Estudi epidemiològic transversal sobre una mostra de nens compresa en 39 
individus de 12 a 14 anys d’edat. Es van determinar el pes, la talla, el plec bicipital i 
tricipital, l’ample del canell i del colze, a més de la realització d’una enquesta sobre hàbits 
alimentaris en l’esmorzar i dades socioculturals. L’obesitat i el sobrepès es van definir com 
resultats de IMC iguals als percentils 85 i 97 de les taules Orbegozo, respectivament.1  
 
Resultats: La prevalença de sobrepès i obesitat en la nostra mostra de població va ser de 
28,2%, la de només sobrepès del 15,4% i la de només obesitat del 12,8%. La prevalença 
d’obesitat és major en nens amb un 13,6% que en nenes 12,5% igual que el sobrepès. 
L’obesitat i sobrepès és major quan els estudis materns són inferiors als universitaris, 
també quan existeixen famílies amb 3 o més fills i quan es veu la TV més de 3 hores al dia.  
 
Conclusions: Encara que la nostra mostra de població no sigui representativa en comparació 
amb la del estudi enKid, el nostre estudi reflecteix un descens del 3% en el nombre total 
de casos de sobrepès i obesitat respecte a les dades aportades en el any 2000. 
 

Abstract 
 

Background and objective: Obesity is a chronic disease which characterizes in high mass 
fat and so overweight . In  21st century  its consider an epidemic disease which is starting 
to affect children and teenagers population whose  called the attention to  public health 
system institutions  that are fighting to avoid this high percentage of obesity and 
overweight. This study confirms that there is a high percentage of obesity an overweight 
 on infantile age and  are related  to some risk factors (some can be modified) which could 
be the key to avoid  this disease. 
 
Method: An epidemiological transverse  study  with   39 children sample  between 12 and 
14 years old. In this study  was determinated the weight ,height, bicipital and tripcipital 
skinfold and width of wrist and elbow ,also a survey  of their breakfast food habits  and 
social details .obesity and overweight  were defined  as equals on IMC  on percentage  85 
and 97 as Orbegozo  Tables respectively.  
 
 Results: The study reveals  a  percentage of overweight and obesity  in our population is 
28.2 % ,Which 15.4% were overweight  and 12.8% were  obesity . The percentage of 
obesity is higher  in male children  with 13.6 % than  female children with 12.5%,and also in 
overweight .Obesity and overweight are higher  when  mother qualifications are lower than 
university degree, also  on  families  with  three children  or more ,and when they spend 
more than three hours watching television. 
 
Conclusions: Even that our populations is not representative  in comparison to Enkid study  
shows a 3% decrease in  obesity and overweight  cases from  2000 year  study.  
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Introducció 
 
Definició d’obesitat 
 
L’Organització Mundial de la Salut (l'OMS) defineix l’obesitat i sobrepès com una 
acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. Al seu 
Informe sobre la Salut del Món de 2002, l'OMS assenyalava que l’obesitat està lligada al 
60% de les defuncions degudes a malalties no contagioses (malalties cardiovasculars, 
càncer o diabetis), i que aquesta xifra augmentaria fins i tot el 73% el 2020.24 
 
Estudis de Prevalença 
 
A Europa la International Obesity TaskForce (IOTF) en un informe de maig de 2004 sobre 
obesitat infantil (EU childhood obesity "out of control")18 presentat a Praga durant el 
Congrés Europeu d'Obesitat, afirma que l’epidèmia d’obesitat infantil s’està accelerant, de 
fet, a Europa hi ha 14 milions de nens amb sobrepès, dels quals 3 milions són obesos. El 
nombre de nens europeus afectats de sobrepès i obesitat s’està incrementant actualment 
en 400.000 casos anuals i ja afecta gairebé un de cada quatre nens a tota la UE, incloent 
els nous països que es van incorporar el 2002. La prevalença d’obesitat en nens és més gran 
en els països del sud d'Europa (Espanya, Itàlia, Grècia, Malta i Croàcia). En els països del 
nord d'Europa la prevalença d’obesitat infantil es va estimar en un 10-20%, mentre que als 
països del sud en un 20-35%.17 
 
L’Obesitat a Espanya està assolint xifres alarmants en els últims anys. Més de la meitat de 
la població adulta sofreix obesitat o excés de pes i la població infantil entre 2 i 24 anys ha 
arribat al 26%. 6 

 
L’Any 2000 l’estudi enKid realitzat per la Unitat de Nutrició Comunitària de Bilbao i el 
departament de Dietètica i Nutrició Humana de la Universitat de Navarra efectuat per 
reconèixer els factors condicionants del sobrepès i l’obesitat, va revelar l'alarmant estat 
nutricional dels nens de 2 a 24 anys de la població espanyola. Les dades aportades 
quantifiquen en un 12,4% els nens i nenes amb excés de pes i un 13,9% amb obesitat6. 
 
Objectius 
 
L’objectiu d’aquest treball és comparar l’estat nutricional dels alumnes de 1er d’ESO del 
Institut Pedraforca de L’Hospitalet del Llobregat amb els resultats obtinguts per l’estudi 
enKid l’any 2000, prenent com a referència els mateixos aspectes socioeconòmics i d’hàbits 
d’alimentació, per poder avaluar els canvis soferts a aquest grup de població en aquests 9 
anys. 
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Material y mètodes 
 
- Lipocalibre (HOLTAIN)19, 22: és un aparell dotat de 2 valves que mantenen una pressió 
constant en els seus extrems i permeten veure la separació entre ambdues en una escala 
graduada en mil·límetres (amb una precisió de 0.2 mm) amb una escala efectiva de 3 a 40 
mm. Es poden donar petites imprecisions a causa de la gran dificultat per la forma en la 
qual es tracciona la pell i el teixit subjacent, per tant les mesures les hauran de prendre 
persones entrenades i almenys 3 vegades, abans del resultat final, per poder fer la 
mitjana  dels 3 resultats. 
 
- Cinta mètrica (SECA)21: Cinta mètrica extraïble sense escales, per mesurar amb precisió 
el perímetre corporal. El mecanisme altament desenvolupat d’aquesta cinta permet 
extreure-la amb facilitat i bloquejar-la amb precisió.  
 
- Estadiòmetre (ASIMED)23: aparell per mesurar i pesar alhora els pacients sense la 
necessitat que baixin de la plataforma. La bàscula té una capacitat de 150 kg i el 
tallímetre mesura fins a 200 cm. 
 
- Presentació en Powerpoint: “La actividad física y los adolescentes” Elaborat per 
González, V. (Annex 4.1) 
 
- Presentació en Powerpoint: “La importancia del desayuno” Elaborat per González, V. 
(Annex 4.2)  
 
- Qüestionari14: és un document format per un conjunt de preguntes que han de ser 
redactades de forma coherent, i organitzades, seqüenciades i estructurades d’acord amb 
una determinada planificació, a fi que les seves respostes ens puguin oferir tota la 
informació que es necessita. 
 
- Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences version 15)15, 22: és un 
programa estadístic informàtic molt usat en les ciències socials i les empreses 
d’investigació de mercat. Com a programa estadístic és molt popular el seu ús a causa de la 
capacitat de treballar amb bases de dades de gran mida. 
 
- Taules Orbegozo12, 13: són unes taules confeccionades per la Fundació Faustino Orbegozo 
Eizaguirre en les quals es recullen les dades antropomètriques mitges de la població 
Espanyola entre 0 i 18 anys, en un estudi transversal. La seva funció principal és poder 
comparar les dades que s’obtenen mesurant un individu, per saber dins de que percentil 
està, i poder obtenir un resultat del seu creixement. 
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Selecció de la mostra 
 
La població objecte d’estudi estava formada per tots els nens de 1r d'ESO de l'IES 
Pedraforca d’edats compreses entre 12 i 14 anys. La mida de la mostra teòrica va quedar 
fixada en 39 individus.  
 
Qüestionaris i mesures antropomètriques 
 
Tots els alumnes estudiats van completar un qüestionari que contenia preguntes de 
contingut dietètic (freqüència de consum d’aliments en l’esmorzar) i preguntes de contingut 
socioeconòmic, demogràfic i estils de vida. Durant l’entrevista també es van mesurar 
diversos paràmetres antropomètrics (talla, pes, IMC, plec tricipital, ample de colze i 
circumferència de canell) amb l’objectiu de determinar el seu estat nutricional. El pes i la 
talla es van estimar mitjançant un estadímetre de la marca Asimed, amb una precisió de 
100g i 1cm, prèviament calibrada. Els individus van ser pesats amb sabates i sense 
desvestir-se, en bipedestació, amb el cap mirant al capdavant. Per a l’estudi de l’obesitat 
s’ha utilitzat únicament la variable IMC, per ser analitzada amb les taules Orbegozo.1 
 
Treball de camp 
 
Les entrevistes es van dur a terme a l’aula de 2n de Dietètica a les 16:00h del dia 5 de 
febrer de 2009 i va ser realitzada per González, V. i els 4 col·laboradors mesurant les 
dades antropomètriques. Abans de realitzar les mesures antropomètriques es va fer un 
procés de formació que incloïa, entre d'altres, un taller pràctic de tècniques de 
mesurament antropomètric a fi de disminuir la variabilitat interobservacional. 
L’entrevistador va realitzar el protocol de treball de camp dissenyat per l'estudi, 
contemplat en l’Annex 2, PNT 18/9/20089, que especifica els passos a seguir per a la presa 
de dades a l'enquesta i les mesures antropomètriques. La informatització dels qüestionaris 
la va realitzar González, V. en un ordinador equipat amb el paquet d'Office 2007 i el 
programa SPSS versió 15.0. 
 
A continuació de les mesures antropomètriques i l’enquesta es van exposar dues 
presentacions de powerpoint anomenades “La importancia del desayuno” i “La actividad 
física y los adolescentes”  (Annex 4.1 i 4.2) per a conscienciar als alumnes dels beneficis 
d’una bona alimentació i de la pràctica regular d’activitat física. 
 
Anàlisis de les dades. 
 
En tractar-se de nens de 2 a 24 anys s’ha calculat l’obesitat d’acord amb els diferents 
punts de tall corresponents als percentils 85 (sobrepès) i 97 (obesitat) per edat (anys) i 
sexe segons els valors publicats a les taules Orbegozo1. 
 
La prevalença d’obesitat s’ha analitzat en relació amb les següents variables: edat, sexe, 
nivell d’estudis dels pares i qualitat de l’esmorzar (valorada de 0 -dolenta- a 3 -molt bona- 
segons consum habitual de làctics i/o cereals i/o fruita, atorgant un punt per cada grup 
d’aliments consumits). Per a l’anàlisi de les dades s’ha utilitzat el programa informàtic SPSS 
15.0. 
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Resultats 
 
La mostra final de l'estudi va quedar constituïda per 39 individus. El nombre total 
d’individus de qui es van obtenir correctament les diverses mesures antropomètriques 
utilitzades en aquesta anàlisi va ser de 39. A la taula 1 es presenta la mitjana de l'IMC per 
sexe (valors expressats en kg/m2).  
 
  Taula 1 

IMC (Kg/m2) 

Sexo Media N 
Femenino 20,33 16 

Masculino 21,19 23 

Total 20,84 39 
    N = nombre d’iindividus 
 
 
Segons el nostre estudi la prevalença d'obesitat és del 12.8%, de sobrepès 15.4% i de 
sobrepès i obesitat 28.2%. La prevalença d'obesitat és més gran en nens (13,6%) que en 
nenes (12,5%) i també el sobrepès (21,7% en nens i 6,2% en nenes). 
 
Els resultats de l'estudi mostren que hi ha relació entre alguns factors determinants i la 
prevalença d'obesitat i el sobrepès. Respecte al nivell d'estudis materns, només s'observa 
sobrepès i obesitat quan el nivell d'estudis és inferior als universitaris (gràfica 2, Annex 
3), també entre aquells alumnes que tenen 2 o més germans (gràfica 3, Annex 3) i entre els 
que veuen més de 3 h la televisió (gràfica 1, Annex 3).  
 
Al mateix Annex 3 es mostren les relacions de probabilitat (Odds ratio) dels factors citats 
anteriorment. 
 
Discussió 
 
L'IMC ens ha permès determinar la prevalença de l'obesitat en el curs de 1er d'ESO de 
l'IES Pedraforca de L'Hospitalet del Llobregat. A l'hora d'establir punts de tall per a 
l'IMC, que defineixin la prevalença d'obesitat en els estudis epidemiològics, s'han avaluat 
diversos mètodes, com la utilització de p85, p90, p95 i p97. En l'actualitat existeix un 
consens raonable en definir l'obesitat amb el p97 i el sobrepès amb el p85 (percentatge 
del p85 al p97)1. El 1997, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va definir l'obesitat a 
partir dels 18 anys com un IMC major o igual a 30 kg/m2 i el sobrepès com un IMC major de 
25 kg/m2.24 

 
L'ideal seria definir l'obesitat en la infantesa comparant els valors de l'IMC amb altres 
mètodes de referència que permetin avaluar la composició corporal o el greix subcutani, 
però també en aquest exercici hi hauria problemes metodològics, com per exemple, la 
impossibilitat de prendre tots els plecs corporals (nens menors d’edat sense la presència 
dels pares), o la inexperiència en prendre mesures antropomètriques . 
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Segons l'estudi enKid (1998-2000), l'IMC als 13 anys era de 21,1 kg/m2 en el període 1998-
20066. En el nostre estudi, els valors de l'IMC per als nens d'entre 12 i 14 anys, sense 
tenir en compte el sexe, és de 20.9 kg/m2. Si separem l'esmentat valor per gèneres veiem 
que la mitjana de l'IMC en nenes és de 20,3 kg/m2, per sota de la mitjana de l'IMC de nens 
que és de 21,2 kg/m2. 
 
La prevalença d'obesitat i sobrepès dels alumnes de 1er d'ESO de l'IES Pedraforca és el 
28,2% davant el 26,3% de l'estudi enKid (englobant totes les edats, de 2 a 24 anys). Si 
separem per percentils, podem observar que en el nostre estudi, la prevalença de sobrepès 
és major amb un 15,4% (12,4% Estudi enKid) i la d'obesitat és menor amb un 12,8% (13,9% 
estudi enKid).6 

 
Aquest augment de prevalença pot ser a causa de diversos factors, com per exemple la 
procedència dels individus, per la reduïda franja d'edat, o per la poca representativitat 
d’una mostra de 39 persones. Encara que existeixen diferències respecte a la prevalença 
de l'obesitat i sobrepès sense diferenciació de sexe entre el nostre estudi i l’enKid, es pot 
observar que en els dos estudis, la prevalença d'obesitat i sobrepès en nens és més gran 
que en nenes. 
 
Els enquestats d’aquest estudi, de entre 10 i 13 anys, tenen un percentatge de sobrepès i 
obesitat del 28,2% davant el 31,2% dels nens de l'esmentada franja d'edat de l'estudi 
enKid. Si separem els dos percentils, podem observar que en el nostre estudi la prevalença 
de sobrepès és major amb un 15,4% (14,6% estudi enKid6), en canvi per a l'obesitat el 
percentatge és menor, 12,8% (16,6% estudi enKid) 6. 
 
Malgrat que l'estudi enKid no posa gaire èmfasi en el nivell d'estudis materns, crec que és 
una dada diferencial, ja que la prevalença d'obesitat i sobrepès és major quan els estudis 
de la mare no són universitaris (un nivell d’estudis bàsics o baixos), tal com queda reflectit 
en la gràfica 2 de l’Annex 3. 
 
El nombre de germans, és una variable a tenir en compte com a condicionant per a 
l'augment de la prevalença de la sobrecàrrega ponderal, tal com mostra la gràfica 3 de 
l’Annex 3. La prevalença és més alta quan hi han 2 o més germans. 
 
En aquest estudi s’han analitzat els factors determinants de l'obesitat i sobrepès de 
l'estudi enKid, observant certes diferències, com per exemple la relació entre un correcte 
esmorzar (làctics, cereals i fruita) i una menor incidència en el desenvolupament de la 
obesitat i sobrepès. Segons les nostres enquestes, els nens que millor esmorzaven eren els 
que, paradoxalment, tenien un IMC més elevat (Gràfica 5 de l’Annex 3). Al no estar els 
pares presents per confirmar les dades, deduïm que no van ser sincers en la seva totalitat 
en les seves respostes. Una altra de les discordances amb el enKid, és el fet que els nens 
que van marcar en l'enquesta que feien esport 3 o més dies a la setmana, eren també els 
que tenien el IMC més alt. 
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Conclusió 
 
Com a conclusió final puc afirmar que les diferències entre el aquest estudi i  l’enKid es 
produeixen quan s'intenta relacionar els factors determinants amb la seva incidència en el 
sobrepès i obesitat. Aquestes diferències són degudes a la falta de precisió, o 
d’objectivitat per part dels alumnes enquestats en les respostes atorgades al qüestionari, 
ja que les mesures antropomètriques, úniques dades objectives de l'estudi, revelen que 
l'estat nutricional dels nens enquestats és similar al dels nens de l'estudi enKid realitzat 
l'any 2000.6 

 
Aquest estudi confirma que 9 anys després, la prevalença de l'obesitat i sobrepès continua 
sent un problema important de salut pública, però les dades revelen que hi ha un descens 
del 3% en el nombre total de casos respecte a les dades aportades l'any 2000 per l'estudi 
enKid (encara que el sobrepès ha augmentat el 0,8%, l'obesitat ha disminuït un 3,8%)6. 
 
Aquestes dades, tot i que la mostra no sigui molt significativa [més del 80% d'individus 
eren d'Amèrica del Sud (Gràfica 4 de l’Annex 3)], reflecteixen que s'està treballant en la 
bona direcció per combatre l'epidèmia del sobrepès i l'obesitat, però s’haurien de tenir em 
compte les variables sociodemogràfiques i culturals que incideixen en el problema si volem 
dur a terme programes preventius adequats i efectius i  posar més èmfasi des de les 
escoles i a la educació dels pares per poder disminuir la prevalença de l’obesitat i 
conscienciar a la societat que l’obesitat, és una malaltia que porta associades un alt nombre 
de comorbiditats, moltes d’elles mortals. 
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25. http://www.zonafitness.com.ve/tips/06Pliegues.php 
26. http://www.zfnavarra.es/salud/anales/textos/vol25/sup1/suple2.html 
 
Agraïments 
 
Agraeixo la colaboració dels alumnes de 1er de ESO del IES Pedraforca, als seus 
professors per la seva disposició, als meus col.laboradors i al conjunt de professors del 
CFGS de Dietètica del IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat i especialment al meu 
professor Xavier Martínez per la seva paciència i comprensió. 
 



ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC DE L’OBESITAT INFANTIL DELS ALUMNES DE 1º D’ESO DE L’IES PEDRAFORCA 
González Ordóñez, Verónica 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexos 
 
 
 
 



ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC DE L’OBESITAT INFANTIL DELS ALUMNES DE 1º D’ESO DE L’IES PEDRAFORCA 
González Ordóñez, Verónica 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 
Enquesta presentada als alumnes de 1er d’ESO 
 
La enquesta es va realitzar en idioma castellà ja que la gran majoria dels alumnes eren de 
nacionalitat hispanoamericana. 
Es va realitzar en una fulla de doble cara. 
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Datos personales 

 

Edad : 

Sexo :       �hombre   �mujer  

Número de hermanos (contándote a ti): 

Estudios del padre :   �ninguno  �básicos �medios �universitarios 

Estudios de la madre :   �ninguno  �básicos �medios �universitarios 

 

Cuestionario  

1. Desayunas en casa?      �si  �no  
 

2. Bebes leche en el desayuno?     �si   �no 
Qué le añades?  �nada  �azúcar  �cacao  �miel 

 

3. Tomas cereales en el desayuno?    �si   �no 
De qué tipo?  �con miel �con chocolate �integrales �normales 

 

4. Tomas pan en el desayuno?    �si  �no 
Qué tamaño?    �pequeño �mediano �grande 

 

5. Que le pones al pan? �aceite  �mantequilla �mermelada �nada 
 

6. Comes galletas en el desayuno?    �si  �no 
De que tipo?    �maría  �con chocolates o mermeladas 

 

7. Comes alguna fruta en el desayuno?   �si  �no 
Qué cantidad?    �1 pieza �2 piezas �3 o más piezas 

 

8. Bebes zumos en el desayuno?    �si  �no 
De qué tipo?      �envasado �exprimido 

 

9. Desayunas algún tipo de “pasta”?    �si  �no 
 

10. Bebes algo que no sea leche o zumo en el desayuno? �si  �no 
Di el qué:    �batido  �refresco �otros: 

 

11. Practicas algún tipo de deporte?    �si  �no  
Cuál? 

 

12. Con que frecuencia lo practicas? �1 vez/sem. �2 veces/sem. �3 o más veces/sem. 
 

13. Cuantas horas ves la TV al día?  �1h   �2h   �3 o más horas 
 

14. Juegas a la consola o utilizas el ordenador?  �si  �no 
Cuantas horas dedicas al día? �1h  �2h  �3 o más horas  
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Datos antropométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO (kg)  

TALLA (cm)  

PLIEGUE TRICIPITAL (mm)  

PERÍMETRO BRAQUIAL (cm)  

PERÍMETRO MUÑECA (cm)  

ANCHO DEL CODO (mm)  

IMC  
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Annex 2 
 

PNT dels passos a seguir en el projecte 
 
Es va necessitar l’ajuda de 4 col·laboradors per fer les tasques antropomètriques  per 
poder realitzar l’estudi. 
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PNT  
 1/3 Revisió 19/11/2008 

 

Introducció: 
 

L’Estudi enKid (1998-2000), sobre una mostra de població espanyola de edats compreses entre 2-24 
anys, va demostrar que l’obesitat i sobrepès en aquestes edats està arribant a dimensions a les quals 
s’haurien de parar atenció. En aquest estudi es van recollir dades personals i antropomètriques, anàlisis 
d’ingesta i un qüestionari sobre la freqüència de consum. 

A partir de les bases de l’estudi enKid, realitzaré el meu propi estudi comparatiu amb un grup determinat 
de població representat pel grup de 1er d’ESO del IES Pedraforca. Al tenir una mostra de 39 individus 
vaig necessitar l’ajuda de 4 col·laboradors pel procés de presa de dades antropomètriques (Galindo, Mª 
C., Jurado, A., Montferrer, M. y Oliván, J.) 

 

Objectiu: 
 

Realitzar mesures antropomètriques (pes, talla, IMC, plec tricipital, perímetre braquial, perímetre de 
canell, ample del colze) i una enquesta d’hàbits alimentaris i dades socioculturals, a un grup de població 
infantil representat pel curs de 1er d'ESO del IES. Pedraforca, per a comparar els resultats amb els 
obtinguts en l’estudi Enkid. 

 

Material: 

 
- Bascula 
- Tallímetre 
- Lipocalibre 
- Cinta mètrica 
- Estadiòmetre 
- Qüestionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
PNT realitzat per:     PNT revisat per : 

Verónica González i col.    Xavier Martínez 
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Procediment: 

 
1. Una persona s’encarrega d’anar a buscar a la classe de 1º de ESO A., i els acompanya fins 

l’aula de 2º dietètica, on es realitzaran totes les mides i es farà el qüestionari. 
L’aula de dietètica es distribuirà de la següent manera: 

 

 

 

 

 

2. Es reparteixen els fulls de la enquesta a tots els nens i es divideix el grup en 2. El 1º grup, es 
queda en la zona habilitada per la enquesta amb qui els ha acompanyat i el col·laborador 1 
acompanya al 2º grup a la zona de medició. 

 

3. En els llocs de medició, estaran els col·laboradors distribuïts de la següent manera: 
- Col·laborador 2: Medició de pes i altura 
- Col·laborador 3: medició del plec tricipital 
- Col·laborador 4: Medició del perímetre del canell, perímetre braquial, y diàmetre del colze. 
 

 

 

 

 

 

PNT realitzat per: 

Verónica González i col. 

 

 

 

 

PNT revisat per : 

Xavier Martínez 
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4. El col·laborador 1 ubica a un nen en cada lloc de medició i es queda amb 2 a l’espera de poder 
iniciar la rotació, tal i com s’indica en la següent figura. 

 

 

 

 

 

5. Mentre es mesura al 2º grup, el 1º grup realitzarà l’enquesta amb la persona que els ha 
acompanyat a la classe, que els ajudarà en els dubtes que puguin sorgir. 

 

6. Quan s’hagin finalitzat les mides i les enquestes del 1º i 2º grup, es procedirà a canviar de zona 
cada grup per completar les enquestes i les mides de tots els nens. 

 

7. Quan s’hagi finalitzat la presa de mides i les enquestes del grup 1 y 2, es acompanyarà als nens 
a la seva classe i s’anirà a buscar al curs de 1º de ESO B per repetir els passos descrits en els 
punts del 2 al 6. 

 

8. Una vegada finalitzat tot el procés, es tornarà al grup de nens a la seva classe i es recolliran els 
qüestionaris, per informatitzar les dades i realitzar els càlculs i estadístiques necessàries per 
comparar-les amb l’estudi enKid. 

 

 

 

 

 

 

PNT realitzat per: 

Verónica González i col. 

 

 

 

 

PNT revisat per : 

Xavier Martínez 



ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC DE L’OBESITAT INFANTIL DELS ALUMNES DE 1º D’ESO DE L’IES PEDRAFORCA 
González Ordóñez, Verónica 

19 

PNT  
 1/4 Revisió 19/11/2008 

 

Resultats esperats: 

 
Encara que la mostra de població no sigui tan ampla com la del estudi enKid, en aquest treball esperem 
obtenir uns resultats semblants als obtinguts en aquest estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNT realitzat per: 

Verónica González i col. 

 

PNT revisat per : 

Xavier Martínez 
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Annex 3 
 

Gràfiques i taules de contingència 
 
Es presenten les gràfiques i taules de contingència que aporten les dades més rellevants 
del nostre estudi. 
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Hi ha un percentatge alt de nens i nenes que veuen més de 2 hores o més la televisió 
(74,4%). 

 

 

 TV 

 

 Valor 

Interval de confiança al 
95% 

Superior Inferior 

Raó dels avantatges per 
TV (molt / poc) ,477 ,104 2,192 

Per la cohort percentil1 = 
normal ,791 ,458 1,366 

Per la cohort percentil1 = 
sobrepès/obesitat 1,657 ,612 4,488 

N de cassos vàlids 39     

 

 

 

 

 

Sexe
MasculíFemení

 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0%

0,0%

3 o més
2 hores

1 hora 
No 

Televisió

Gràfica 1: Nombre d’hores que es veu la televisió segons sexe

Podem veure que existeix una relació 
entre el fet de veure la TV 2 o més 
hores al dia amb tenir 
sobrepès/obesitat (OR>1). 
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El 33% dels alumnes tenen mares sense estudis. Un 56% dels alumnes(la majoria) té 
estudis materns basics i sols un 10% dels alumnes té estudis materns universitaris. 

 

 

 

 ESTUDIS DE LA MARE 

 

  Valor 

Interval de confiança al 
95% 

Superior Inferior 

Raó dels avantatges per 
estudis mare (basics / 
universitaris) 

,480 ,113 2,031 

Per la cohort percentil1 = 
normal ,800 ,496 1,291 

Per la cohort percentil1 = 
sobrepès/obesitat 1,667 ,624 4,452 

N de casos vàlids 39     

 

 

 

 

Sexe
MasculíFemení

 

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%  

universitaris 
estudis basics 
sense estudis
No sap/No contesta 

Estudis materns

Gràfica 2: Nivell d’estudis materns segons sexe

Hi ha relació entre el fet de que la 
mare tingui estudis inferiors als 
universitaris i que els seus fills tinguin 
sobrepès/obesitat (OR>1). 
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La majoria, tant de nens com de nenes, té 2 o més germans. Segons aquest paràmetre no 
existeixen diferencies entre sexes. 

 

 

 GERMANS 

 

  Valor 

Interval de confiança al 
95% 

Superior Inferior 

Raó dels avantatges per 
germans (més de 1 germà / 
0 o 1 germà) ,667 ,162 2,748 

Per la cohort percentil1 = 
normal ,889 ,581 1,361 

Per la cohort percentil1 = 
sobrepès/obesitat 1,333 ,492 3,611 

N de casos vàlids 39     

 

 

 

 

 

 

 

Sexe
Masculí Femení

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

 2 o més germans
 Un germà 
Sense germans

Nombre de germans

Gràfica 3: Nombre de germans segons sexe 

Hi ha relació entre tenir més d’un 
germà i tenir sobrepès/obesitat 
(OR>1). 
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El 82% del alumnes son de procedència hispanoamericana. No hi ha cap procedència 
europea (sense comptar Espanya) i els percentatges d’Espanya, Àsia i Àfrica son molt 
semblants. 
Aquesta dada corrobora la diferència de nacionalitats en comparació amb l’estudi enKid que 
solament es basava en un únic país (Espanya). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe
MasculíFemení

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0%   

Àfrica
Àsia
Europa
Sudamerica
Espanya

Procedència

Gràfica 4: Procedència segons sexe
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La gràfica següent, que relaciona la qualitat de l’esmorzar amb el IMC, mostra resultats 
contradictoris amb l’estudi enKid  i amb tots els estudis que diuen que un esmorzar amb els 
tres grups d’aliments (làctics, farinacis i fruites)  està relacionat amb un IMC de normopès. 
 

 

1/3 dels nens esmorzen adequadament (3 aliments indispensables) mentre que les nenes 
sols el fa un 7,7%. 

 

 

 ESMORZAR 

 

  Valor 

Interval de confiança al 
95% 

Superior Inferior 

Raó dels avantatges per 
esmorzar (no esmorza be / 
esmorza be) 1,132 ,267 4,797 

Per la cohort percentil1 = 
normal 1,035 ,695 1,543 

Per la cohort percentil1 = 
sobrepès/obesitat ,914 ,321 2,601 

N de casos vàlids 39     

 

 

Sexe
Masculí Femení

 

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Tres aliments 
indispensables

Dos aliments 
indispensables

 Un aliment 
indispensable

Sense esmorzar

Esmorzar 

Gràfica 5: Qualitat de l’esmorzar segons sexe 

Hi ha relació entre esmorzar 
correctament i tenir 
sobrepès/obesitat (OR<1). 



ESTUDI EPIDEMIOLÒGIC DE L’OBESITAT INFANTIL DELS ALUMNES DE 1º D’ESO DE L’IES PEDRAFORCA 
González Ordóñez, Verónica 

26 

 
 
 
 
 
Annex 4.1 
 

Diapositives de formació  
“La actividad física y los adolescentes” 
 
Formació citada sobre la importància de fer esport en l’edat infantil i juvenil. 
Es va fer en idioma castellà perquè la majoria dels alumnes eren de nacionalitat 
hispanoamericana. 
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La actividad física 
y los adolescentes

 

¿Qué son la actividad física y el ¿Qué son la actividad física y el 
deporte?deporte?

La La actividad actividad fisicafisica es el conjunto de es el conjunto de 
movimientos del cuerpo que realiza una movimientos del cuerpo que realiza una 
persona durante un periodo de tiempo, persona durante un periodo de tiempo, 
ya sea en su ya sea en su trabajotrabajo o en sus momentos o en sus momentos 
de de ocioocio..
El El deportedeporte es toda aquella actividad es toda aquella actividad 
fisicafisica que se realiza siguiendo unas que se realiza siguiendo unas 
reglasreglas..
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Ventajas Ventajas 

 

 

BENEFICIOS FISIOLÓGICOSBENEFICIOS FISIOLÓGICOS

Ayuda a controlar el sobrepeso y la Ayuda a controlar el sobrepeso y la 
obesidad.obesidad.
Fortalece los huesos.Fortalece los huesos.
Fortalece los músculos y mejora la Fortalece los músculos y mejora la 
forma física.forma física.

La actividad física reduce La actividad física reduce 
el riesgo de padecer el riesgo de padecer 
ciertas enfermedades.ciertas enfermedades.
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BENEFICIOS PSICOLÓGICOSBENEFICIOS PSICOLÓGICOS
La actividad física mejora el estado de La actividad física mejora el estado de 
ánimo y disminuye el riesgo de padecer ánimo y disminuye el riesgo de padecer 
estrés, ansiedad y depresión; aumenta la estrés, ansiedad y depresión; aumenta la 
autoestima yautoestima y
proporciona proporciona 
bienestar bienestar 
psicológico.psicológico.

 

 

BENEFICIOS SOCIALESBENEFICIOS SOCIALES
Fomenta la sociabilidad.Fomenta la sociabilidad.
Aumenta la autonomía Aumenta la autonomía 
y la integración social. y la integración social. 
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BENEFICIOS ADICIONALES BENEFICIOS ADICIONALES 
EN LA INFANCIA Y EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIAADOLESCENCIA
Contribución al desarrollo de la personaContribución al desarrollo de la persona
Control del sobrepeso y la obesidad. Control del sobrepeso y la obesidad. 
Mayor mineralización de los huesos y disminución del Mayor mineralización de los huesos y disminución del 
riesgo de padecer problemas óseos en la vida adulta.riesgo de padecer problemas óseos en la vida adulta.
Mejor maduración del sistemaMejor maduración del sistema
nervioso y aumento de las nervioso y aumento de las 
destrezas motrices.destrezas motrices.
Mejor rendimiento escolarMejor rendimiento escolar
y sociabilidad.y sociabilidad.

 

 

¡LA ACTIVIDAD FÍSICA ES ¡LA ACTIVIDAD FÍSICA ES 
UNA FORMA DE INVERTIR UNA FORMA DE INVERTIR 
EN SALUD! ¡CUESTA POCO, EN SALUD! ¡CUESTA POCO, 

ES FÁCIL Y BARATA!ES FÁCIL Y BARATA!
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IMPORTANTEIMPORTANTE
Entusiasmo para así desarrollar una Entusiasmo para así desarrollar una 
amplia variedad de habilidades.amplia variedad de habilidades.

Pero eso si, sin Pero eso si, sin sobreexigirsobreexigir!!

 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS A ACTIVIDADES FÍSICAS A 
TRAVÉS DE TAREAS TRAVÉS DE TAREAS 

COTIDIANASCOTIDIANAS
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A TRAVÉS DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS DIRIGIDASFÍSICAS DIRIGIDAS

 

 

A TRAVÉS DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS ESPONTÁNEASFÍSICAS ESPONTÁNEAS
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MOTIVACIONESMOTIVACIONES
Pasárselo bien.Pasárselo bien.
Compartir experiencias con la familia.Compartir experiencias con la familia.
Contar con la ayuda de una persona entusiasta Contar con la ayuda de una persona entusiasta 
en la actividad física.en la actividad física.
Sentir que la actividad es una elección Sentir que la actividad es una elección 
personal.personal.
Sentirse competente y en forma.Sentirse competente y en forma.
Jugar con sus iguales.Jugar con sus iguales.
Experimentar una variedad de actividades y Experimentar una variedad de actividades y 
movimientos movimientos 
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Annex 4.2 
Diapositives de formació 

“La importancia del desayuno” 
 

Formació citada sobre la importància de l’esmorzar en l’edat infantil i juvenil. 
Es va fer en idioma castellà perquè la majoria dels alumnes eren de nacionalitat 
hispanoamericana. 
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LA IMPORTANCIA LA IMPORTANCIA 

DEL DESAYUNODEL DESAYUNO

 

 

¿QUQUÉÉ DEBEMOS DESAYUNAR?DEBEMOS DESAYUNAR?

LÁCTEO +    FRUTAS+    CEREALES
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La importancia del desayunoLa importancia del desayuno

Debe representar entre un 25-30% de lo 
que comemos durante el día.

(entre el desayuno y la media mañana)

El desayuno es la comida más importante del día. 

Cuando te despiertas por la mañana, 
has consumido la mayoría de 

energía que tienes almacenada en 
tu cuerpo, por lo que necesitas 

comer BIEN para poder empezar 
BIEN el día.

 

 

Beneficios del desayunoBeneficios del desayuno

TE AYUDA A CONTROLAR TU PESO
Si no desayunamos, llegaremos a la 
próxima comida del día con mucha más 
hambre y comeremos las cosas más 
apetecibles que no suelen ser las más 
saludables.
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• Te ayuda a tener un buen estado de salud
• Te ayuda a concentrarte en horas de 

clase.
• Te ayuda tener un buen rendimiento físico
• Te ayuda a estar de buen humor durante 

el día.

 

 

Ejemplos de desayunos saludables

• 2 yogures o un vaso 
de leche y cereales.

Media mañana:
• Panecillo con 2 
lonchas de jamón 

serrano, untado con 
tomate y un poco de 

aceite de oliva.
• Una pieza de fruta.

• Una naranja o un vaso de su 
zumo y un vaso de leche y 1 

tostada de pan con un poco de 
aceite.

Media maMedia maMedia maMedia maññññana:ana:ana:ana:
• Panecillo con 2 lonchas de 
queso, untado con tomate y un 

poco de aceite de oliva.
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Consejos para el desayuno

• Evita desayunar viendo la tele
• Tómate tu tiempo para desayunar, no es 

bueno desayunar rápido y hazlo sentado
• Intenta no desayunar lo mismo todos los 

días

 

 

 

 

 


