
MES ACTIVITAT 

Agost-Octubre 2016 Elaboració protocol. 

Novembre 2016 Presentació del protocol al CEIC 
(Comité Ètic Investigació Clínica) 
Idiap Jordi Gol. 

Novembre-Desembre 2016 Explicació del treball i demanar 
consentiment a les escoles. 
Realització treball de camp i 
recollida de dades. 

Gener 2017 Introducció dades a la base de 
dades i anàlisi estadístic amb 
SPSS. 

Febrer 2017 Elaboració dels resultats i 
redacció de l’informe del 
projecte. 

Març-Abril 2017 Difondre resultats 

Protocol: QUÈ BERENEN ELS NENS DE 8-9 ANYS DE LA NOSTRA POBLACIÓ? 
Joher Sàbat, Sílvia*;  Ponce Aliste, Raquel*; Brugués Martínez, Marta*;  Garcia Corral,  Gemma Dolors*; Del Pozo Torres, Victòria**; Griñón  Toledo, Julita* 

(* Infermeres ABS Sant Feliu de Guíxols; ** Metgessa ABS Sant Feliu de Guíxols) 
sjoher.girona.ics@gencat.cat 

Introducció 
L'etapa escolar és un període de desenvolupament físic i intel·lectual que requereix un gran consum d'energia i, per tant, una 
alimentació equilibrada i saludable. Una alimentació adequada millora el rendiment escolar dels infants i adolescents i afavoreix 
l'aprenentatge. Una alimentació equilibrada durant la infància ajuda a prevenir el sobrepès, l'obesitat i les malalties associades . L'hora 
del pati  i el berenar són un dels cinc moments al dia per evitar l'obesitat infantil. El berenar, a mitja tarda, coincidint amb l’hora de 
sortida de l’escola i l’inici de les activitats extraescolars, es pot aprofitar per fer un petit àpat que complementi les racions alimentàries 
aportades per l’esmorzar, el dinar i el sopar.  
Així, doncs, per completar aquestes aportacions de nutrients, per berenar es poden oferir diferents tipus d’aliments; els més 
recomanables són els cereals i derivats, els làctics  i/o la fruita fresca i la fruita seca.   La millor beguda per acompanyar el berenar és 
l’aigua (no s’hauria d’abusar de sucs i altres begudes ensucrades).  
 

Hipòtesis 
1. Els nens de 8-9 anys de Sant Feliu de Guíxols berenen un 60% d’aliments poc saludables. Berenar saludable vol dir que està basat en 
aliments que han estat poc processats. A la pràctica significa que conté un percentatge alt d’aliments d’origen vegetal, i un altre, més 
petit d’origen animal. Es considera berenar saludable (bons hàbits) aquell àpat que inclou un o més dels següents aliments: fruita 
fresca, fruita seca, galetes tipus Maria, cereals no ensucrats ( tant integrals com no ), entrepà dolç/salat, iogurt o formatge fresc, coca 
casolana. De beguda aigua, llet o suc natural (no envasats).  Es considera berenar no saludable (mals hàbits) els cereals ensucrats, 
galetes (varies, excepte tipus Maria), brioixeria, pastissets industrials, llaminadures. De beguda sucs envasats, refrescos, batut de 
xocolata, llet amb fruita envasat i  els que no berenen.  2.  

 

Objectius 
1. Descriure els hàbits de berenar de la població dels nens de 8-9 anys . 2. Determinar situació de prevalença de sobrepès i d’obesitat 
dels nens de 8-9 anys de Sant Feliu de Guíxols. 
 

Material i Mètodes 
Es farà estudi descriptiu, observacional   i transversal  en dues escoles de la població de Sant Feliu de Guíxols. La recollida de dades es portarà a terme 
del dia 12 de desembre al dia 15 de desembre de l’any 2016 a través d’un qüestionari d’elaboració pròpia juntament amb el test validat Krece Plus.  La 
població d’estudi és tots els nens escolaritzats en el tercer curs de dues escoles públiques de la població de Sant Feliu de Guíxols.  
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Donat que l' obesitat és el quart problema de Salut de la nostra àrea 
bàsica s'ha cregut oportú incidir en aquest tema, per tal de poder 
millorar la salut i nutrició. D'aquesta manera, amb les resultats 
obtinguts podrem prendre mesures i fer intervencions a les escoles que 
és quan s’han d’inculcar uns bons hàbits.  
Fa anys que tenim un model sanitari on ens basem amb la prevenció 
secundària i hem d’animar-nos a mirar endavant, establir uns hàbits 
alimentaris, promocionar la salut a etapes inicials de la vida. És 
d’aquesta manera que podem fer una bona prevenció primària.  
Tot això va encaminat per veure com es comporta la població d’aquest 
grup d’edat. Donat que la nostra hipòtesis inicial diem que hi ha un 
percentatge  elevat de sobrepès i obesitat degut a la mala alimentació ( 
alimentació desequilibrada/alimentació no saludable)  doncs ens volem 
proposar un segon estudi plantejant-nos una intervenció 
educativa/informativa per empoderar els nens a la informació per poder 
canviar els seus hàbits alimentaris si s’escau.  
  


