
INTRODUCCIÓ 

Diferents autors reconeixen la 
creixent preocupació per 
l’alimentació entre els joves, on la 
promoció de la salut des d ’ una 
etapa primerenca de la vida, té un 
veritable impacte en la salut i 
benestar.1  

Assegurar una nutrició saludable, 
especialment durant els primers 
anys de vida és fonamental pel bon 
desenvolupament físic i mental. 
Aquests hàbits no solament ajuden 
a prevenir problemes com la 
desnutrició o el retard de 
creixement, sinó que també 
minimitzen l’aparició de problemes 
crònics a llarg termini.2,3 

Actualment s’estima que el 31’1% 
de la població de 6 a 12 anys de 
Catalunya té un excés de pes.4 
Concretament l’Estudi Aladino situa 
la prevalença de sobrepès en el 
24’6% i la d’obesitat en el 18’4%.5 

La formació en alimentació 
saludable és un procés que ha 
d’identificar els hàbits reals dels 
nens i posteriorment proporcionar 
suport i reforç per enfortir les 
conductes saludables per tal que es 
mantinguin en el temps.6,7,8,9 

Les principals fonts d ’ informació 
sobre alimentació saludable 
provenen principalment dels 
professionals de la salut (70%), 
familiars i amics (61’7%), a través 
de la televisió (64’2%) i amb 
informació escrita a través de 

tríptics (66’5%).10 

 

 

 

 

 

 
   

 

OBJECTIUS 

Augmentar en un 5% el número de 
berenars saludables en els nens de 
P5 i 4t de Primària mitjançant una 
intervenció infermera. 

Descriure els hàbits de berenar 
dels nens de P5 i 4t de les tres 
Escoles de Cassà, dues de Caldes 
de Malavella i una de Llagostera. 

AGRAÏMENTS 
 

Als Equips directius de l’Escola Aldric, La Salle i Puig d’Arques 
de Cassà de la Selva, Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera, 
Escola La Benaula i Sant Esteve de Caldes de Malavella. 

Ajuntament de Cassà de la Selva i Dipsalut per la seva 
col·laboració en l’edició dels punts de llibre i la difusió del 
projecte. 

 

DISSENY 
 

Estudi quasiexperimental 
 
Formen l ’ àmbit d ’ estudi els 
alumnes de P5 i 4t de primària de 
les tres Escoles de Cassà de la 
Selva, una de Llagostera i les 
dues de Caldes de Malavella. 
 
 

 

RESULTATS 

Actualment ens 
trobem en la fase 
d’anàlisi de les 
dades 

 

 
 

INTERVENCIÓ D’INFERMERIA EN ELS 

BERENARS DELS NENS/ES DE P5 I 4t 
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Es van elaborar dos qüestionaris 
on es van recollir: 
• Dades sòcio-demogràfiques, 
activitat física i qui prepara el 
berenar  
• Aliments que han pres per 
berenar cada dia durant una 
setmana  

Tipus d’intervenció: 
• alumnes de P5: representació 
musical i entrega de punt de llibre  
• alumnes de 4t: xerrada sobre 
berenars saludables i entrega de punt 
de llibre 
 
Entre 15 dies/1 mes de la intervenció 
es va administrar el qüestionari* 

APLICABILITAT 
 

La infermeria té un paper clau com a 
agent de canvi i de suport en la tria 
d’opcions saludables 

 

Aquest estudi permetrà: 

• Millorar els hàbits de berenars 
després de la intervenció 

•Aplicar intervencions avaluables, 
efectives i factibles 

Representació musical 

Punt de llibre 

Qüestionari utilitzat per a la recollida de dades * 

INTERVENCIÓ INFERMERA PER MILLORAR ELS 
BERENARS DELS NENS DE P5 I 4T DE 3 POBLES 
Neus Ferrer Morell, Lina Pallarols Bastante, Susanna Trèmols Iglesias, Gloria Ribas Miquel,  
Celia Esteban Romera, Míriam Lara Moreno 
ABS Cassà de la Selva 
 


