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Què és la educació nutricional? 

▶

▶ És la promoció d’hàbits alimentaris saludables duraders mitjançant la difusió d’informació 
referida als aliments i als seus nutrients. 

▶

▶ Proporciona les ferramentes per a saber què fer i com actuar per a millorar l’alimentació. 

▶

▶ Fomenta la creació d’entorns que faciliten la elecció d’opcions alimentaries saludables, tant 
en individus com en institucions, amb l’objectiu d’adoptar practiques alimentaries i 
nutricionals que promouen la bona salut.

▶

▶ Més enllà de les aules, involucrant a tota la escola, famílies i la comunitat.



Per què realitzar la intervenció 
nutricional en el ambient escolar?

Ø La prevalencia de la obesitat entre els xiquets esta augmentant de forma exponencial.

Ø

Ø L’obesitat infantil és un factor de risc independent per al desenvolupament de l’obesitat en 
adults.

Ø

Ø L’escola és el lloc idoni per a dur a terme intervencions sobre estils de vida saludables ja que 
els escolars permaneixen en aquesta quasi la meitat de les hores de vigília i gran part 
realitzen 2 menjades diàries.

Ø

Ø



Mostra

▶ 108 alumnes de 4º, 5º i 6º curs de primària.

▶

▶ Edats entre 9 i 12 anys.

▶

▶ Col·legis públics de Miramar i Piles. 



Objectius del estudi

▶

▶ Identificar punts de tall per al cribratge del sobrepès i l’obesitat infantil utilitzant la 
cinta MUAC en alumnes de segon cicle de primària.  

▶

▶ Valorar la eficàcia de la intervenció mitjançant educació nutricional per a la millora cap 
a una alimentació més saludable en els esmorzars escolars.



Esquema de la intervenció

1. Presa de mesures antropomètriques.

2.

3. Registre alimentari de 5 dies.

4.

5. Taller sobre hàbits i estils de vida saludables. 

6.

7. Registre alimentari de 5 dies, 1 mes després del taller. 

8.

9.

10.



1- Presa de mesures antropomètriques 

●

● Pes 
●

● Monitor de composición 
corporal BC‐601 de Tanita

●

● Altura 
●

● Cinta mètrica de 2 metres

●

● Circumferència braquial  
● Cinta mètrica de 2 metres 

i la cinta MUAC



Esquema de la intervenció

1. Presa de mesures antropomètriques.

2.

3. Registre alimentari de 5 dies.

4.

5. Taller sobre hàbits i estils de vida saludables. 

6.

7. Registre alimentari de 5 dies, 1 mes després del taller. 

8.

9.

10.



2- Enquesta alimentaria de 5 dies 



Esquema de la intervenció 

1. Presa de mesures antropomètriques.

2.

3. Registre alimentari de 5 dies.

4.

5. Taller sobre hàbits i estils de vida saludables. 

6.

7. Registre alimentari de 5 dies, 1 més després del taller. 

8.

9.

10.



3- Taller sobre hàbits i estils de vida 
saludables



3- Taller sobre hàbits i estils de vida 
saludables



Esquema de la intervenció 

1. Presa de mesures antropomètriques.

2.

3. Registre alimentari de 5 dies.

4.

5. Taller sobre hàbits i estils de vida saludables. 

6.

7. Registre alimentari de 5 dies, 1 mes després del taller. 

8.

9.

10.



4- Enquesta alimentaria de 5 dies, 1 mes 
després de la intervenció



Resultats i discussió 

▶ Antropometria (Correlació de Pearson; P=0,87): 

● Edat (anys) ● MUAC (cm)

● 9 ● 22,5

● 10 ● 23

● 11 ● 23,7

● 12 ● 24,4



Resultats i discussió 

▶ Registre alimentari: 

● Aliment ● Nº 
consumidors

● Mitja de consum respecte 
als consumidors

● - Entrepà salat
- Galetes del tipo “María” o “Amb 

Xocolate” 
- Rosquilles salades 

●

● Augment lleu
●

● Augment lleu

- Entrepà dolç
- Begudes ensucrades 

- Brioxeria 

●

● Disminució 
●

● Disminució 

● -Fruita ● Disminució ● Augment 



Conclusions

▶ És factible l’ús de la cinta MUAC al cribratge del sobrepès en escolars de segon grau de 
primària. 

▶

▶ Es recomana reproduir la intervenció d’educació alimentaria a llarg plaç, mantingudes 
en el temps i amb sessions de recordatori per a millorar els resultats. 

▶

▶ Resulta beneficiós incloure activitats anuals i obligatòries en els centres escolars, tant 
per a docents, progenitors i escolars, on es tracten temes de bons hàbits alimentaris i 
conductes d’alimentació saludable dirigit per Dietistes-Nutricionistes.
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