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2. ABSTRACT
L’obesitat és una epidèmia que està incrementant en els últims anys a tot el món. Són els infants
entre sis i tretze anys aquells qui presenten les xifres més elevades d’obesitat. L’any passat la
prevalença de la obesitat a España era del 18,3% i la de sobrepès oscil·lava el 26,2%. Sabent
que els nens/es obesos tenen majors probabilitats de convertir-se en adults obesos i tenint en
compte els problemes mèdics, psicològics i psicosocials associats a la obesitat, es proposa un
model d’intervenció. En aquest cal la presència dels pares dels infants degut a la importància
de la implementació de bons hàbits i el modelat que esdevé la família. Aquesta proposta
d’intervenció es basa en la teràpia cognitiu-conductual abordant pensaments i cognicions i la
conducta i comportament dels infants. Es creu cada vegada més que la psicologia ha de tenir
un paper en el tractament d’aquestes malalties, com també en la prevenció i promoció de la
salut. És des d’aquesta vessant on s’ha partit per elaborar la següent proposta.
Obesity is an epidemic that is increasing in recent years all over the world. Are children
between six and thirteen, those who have the highest numbers of obesity. Last year the
prevalence of obesity in Spain was 18.3% and the overweight prevalence are 26.2%. Knowing
that the children obese have higher odds of becoming obese adults, and taking into account the
medical, psychological and psycho-social problems associated with obesity, we propose a
model of intervention. In this you need the presence of the parents of the child due to the
importance of implementing good habits and the modeling that becomes the family. This
proposal of intervention is based on cognitive behavioural therapy addressing thoughts and
cognitions and the conduct and behaviour of children. It is believed increasingly that
psychology must play a role in the treatment of these diseases, as well as the prevention and
promotion of health. It is from this point of view where you must match to make the following
proposal.
Paraules clau: obesitat, obesitat infantil, teràpia cognitivo-conductual, risc psicosocial
associat.
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3. OBJECTIU DEL TREBALL REALITZAT
El present treball pretén recollir informació sobre què és la obesitat i el sobrepès i sobretot
aportar dades epidemiològiques d’especial interès pel què fa a la obesitat i sobrepès en l’etapa
infantil que ens portaran a considerar primordial una bona prevenció d’aquestes problemàtiques,
sobretot a nivell secundari, és a dir, es crearà una intervenció per al tractament de la obesitat
infantil. Altrament, es farà un recull de les activitats que es duen a terme al municipi de Girona i
a Espanya i s’elaborarà una proposta de prevenció secundària o tractament per a infants que
pateixen sobrepès i obesitat.
4. JUSTIFICACIÓ
En l’estudi enKid (2003) la prevalença de la obesitat a Espanya és del 13,9% i la del sobrepès i
obesitat del 26,3% (només sobrepès, 12,4%). Essent els nens i nenes de 6 a 13 anys els que
presenten valors més elevats d’obesitat. Pel què fa a dades més actuals de prevalença de la
obesitat infanto juvenil, al 2013, en base als estàndards de la OMS i l’estudi ALADINO es va
veure que a España hi ha un 26,2% de nens amb sobrepès (25,7% de nenes i 26,7% de nens) i
un 18,3% de nens obesos (15,5% de les nenes i 20,9% de nens). Per tant l’excés de pes donat
per la obesitat i el sobrepès arriba a xifres del 44,5% en població infanto juvenil i va augmentant
a mesura que passen els anys. En tot el món, hi havia gairebé 43 milions de nens obesos i /o
amb sobrepès menors de cinc anys al 2010 (Organització Mundial de la Salut, 2012). Els
nens/es que pateixen obesitat infantil tenen un factor de risc important per a desenvolupar una
gran quantitat de trastorns a l’edat adulta. A part dels trastorns físics com la hipertensió,
diabetis, intolerància a la glucosa, entre d’altres, s’afegeixen els problemes psicosocials.
Amb tot l’anterior veiem la importància d’intervenir en aquest col·lectiu per tal d’abordar la
obesitat i el sobrepès que tants infants i adolescents pateixen en tot el món i en particular al
nostre país.
També, i sabent la íntima relació que guarda l’alimentació amb l’emocionalitat, és important
educar els aspectes per a conèixer una alimentació sana i equilibrada com els aspectes
psicològics i emocionals íntimament lligats al menjar. Per això és important conscienciar als
nens i nenes no només dels aspectes relacionats amb el menjar com la fisiologia o l’aport de
nutrients, sinó també amb els conceptes que sabem que influeixen en l’alimentació com bé són
la publicitat, les emocions, els sentiments i la imatge corporal. És per aquest motiu, que a partir
de les dades recollides i informació epidemiològica, el present treball pretén elaborar una
proposta d’intervenció on s’incloguin aspectes psicològics per a la prevenció secundària
d’aquestes malalties en població infantil, com també aspectes dietètics i d’activitat física. Es
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tracta doncs, d’incloure la vessant psicològica en un programa creat per a la prevenció
secundària de la obesitat i el sobrepès infanto-juvenil.

5. APROXIMACIÓ CONCEPTUAL O MARC TEÒRIC

5.1 DEFINICIÓ DE LA OBESITAT I EL SOBREPÈS
Segons la CIE-10 (OMS, 2014), la obesitat és considerada una malaltia multifactorial
caracteritzada per una quantitat anormalment alta i poc saludable de grassa corporal. Es tracta
d’un trastorn que es caracteritza per tenir una alta quantitat de grassa corporal que comporta un
conseqüent augment de pes. Té els seus orígens en una interacció genètica i ambiental essent
més important la darrera. La obesitat es produeix amb el temps, quan una persona ingereix més
calories de les que utilitza. Els factors precipitants d’aquest trastorn inclouen la constitució
genètica, menjar en excés, menjar aliments rics en grassa i la manca de realització d’exercici
físic. Ser obès augmenta el risc de diabetis, malalties del cor, derrames cerebrals, artritis i alguns
tipus de càncer. Segons la CIE-10 (OMS, 2014), el sobrepès és un estat on el pes està per sobre
del que seria considerat acceptable o desitjable segons edat, sexe i talla. El sobrepès pot o no ser
degut a un augment de la grassa corporal (teixit adipós), per tant el sobrepès no equival a més
grassa, sinó que l’excés de pes pot venir de la grassa, la massa òssia, la massa muscular i/o la
retenció d’aigua. Així, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS, 2012), un Índex de
Massa Corporal (IMC) -paràmetre utilitzat en la majoria d’estudis epidemiològics
(IMC = pes (kg) / talla (m)2)- igual o superior a 25, determina sobrepès en adults i un IMC igual
o superior a 30, determina obesitat en adults. El mateix punt de tall és el que utilitza la Sociedad
española para el estudio de la obesidad-SEEDO (Rubio, Salas, Barbany, Moreno, Aranceta,
Bellido, et al., 2000). A continuació podem veure les taules amb la classificació de la obesitat i
el sobrepès.
Taula 5.1.1. Taula on es mostra classificació del sobrepès i la obesitat segons l’Índex de massa
corporal.
IMC (Kg/m2)

Categoria

<18,5

Pes insuficient

15,5-24,9

Normopes

25-26,9

Sobrepès grau I

27-29,9

Sobrepès grau II (preobesitat)
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30-34,9

Obesitat tipus I

35-39,9

Obesitat tipus II

40-49,9

Obesitat tipus III (mòrbida)

≥50

Obesitat tipus IV (extrema)

Font: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 2000).

Taula 5.1.2.Taula on es mostra la classificació del sobrepès i la obesitat segons l’Índex de massa
corporal.
IMC (Kg/m2)

Categoria

18,5-24,9

Normopes

25-29,9

Sobrepès

30-34,9

Obesitat (Grau I)

35-39,9

Obesitat (Grau II)

≥40

Obesitat mòrbida (Grau III)

Font: Organització Mundial de la Salut (OMS, 2012).

En el cas dels infants no s’utilitzen els criteris anteriors, sinó es determina el sobrepès i la
obesitat segons l’IMC en referència als percentils d’aquest índex, amb els valors següents:
Un rang segur s’estableix entre el percentil 50 i 75 de les corbes de l’IMC
El sobrepès infantil s’estableix a partir del percentil 85 en les corbes de l’IMC
La obesitat infantil s’estableix a partir del percentil 95 en les corbes de l’IMC
L’obesitat infantil greu s’estableix a partir del percentil 97 en les corbes de l’IMC
En les gràfiques següents es mostren els percentils en nens i nens en la franja d’edat de 5 a 19
anys segons la World Health Organitzation-WHO (2007).
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Gràfic 5.1.1. Percentils de l’Índex de massa corporal en nenes entre 5 i 19 anys (WHO, 2007).

Gràfic 5.1.2. Percentils de l’Índex de massa corporal en nens entre 5 i 19 anys (WHO, 2007).
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En les gràfiques següents trobem els percentils extrets de l’estudi transversal espanyol de
creixement (2010) de nens entre 0 i 19 anys. La primera representa a les dones i la segona als
homes.
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5.2 DADES EPODEMIOLÒGIQUES
Pel què fa a dades epidemiològiques la mateixa OMS (2010) considera que la obesitat és la
epidèmia del segle XXI arribant a xifres mundials de mil milions d’adults amb sobrepès podent
arribar a 1.500 milions al 2015. La obesitat s’ha d’entendre com una malaltia crònica (Quintero.
F.J i San Sebastián, J., 2005) i quan s’inicia en la infància no sols presenta conseqüències durant
aquesta etapa, sinó també en la vida adulta. Els autors creuen que aquestes són les raons per les
quals es cataloga l’obesitat com a epidèmia.
Pel què fa a la prevalença de la obesitat infanto juvenil, al 2013, en base als estàndards de la
OMS i l’estudi ALADINO es va veure que a España hi ha un 26,2% de nens amb sobrepès
(25,7% de nenes i 26,7% de nens) i un 18,3% de nens obesos (15,5% de les nenes i 20,9% de
nens). Per tant l’excés de pes donat per la obesitat i el sobrepès arriba a xifres del 44,5% en
població infanto juvenil. Comparant les dades de l’estudi EnKid l’any 2003 i l’estudi Aladino al
2011 podem veure com el sobrepès descendeix lleugerament, en canvi l’obesitat augmenta un
1,7% en una dècada, dades desalentadores (vegem el gràfic 5.2.1). Les dades mundials que
ofereix la OMS es refereixen a 42 milions de nens amb sobrepès en tot el món.
Gràfic 5.2.1 Prevalença de la obesitat infantil-percentatge- (entre sis i nou anys).

Font: Estudi ALADINO (Pérez Farinós et al. 2011)
Centrant-nos en Catalunya, segons l’informe dels principals resultats de l’Enquesta de salut de
Catalunya -ESCA- (2012), feta pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el
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26.8% de la població de 6 a 14 anys ha participat cada dia o gairebé cada dia del mes en jocs
d’esport físic o esports i el 22% no hi ha participat cap dia o gairebé cap.
Pel què fa les activitat de lleure de la població infantil fora de l’horari escolar, mirar la televisió
és l’activitat més freqüent en la població d’entre 3 i 14 anys (tal com es pot observar al gràfic),
en comparació al percentatge de nens i nenes que juguen al carrer o al parc, realitzen activitats
extraescolars esportives, juguen amb videojocs, l’ordinador o Internet o realitzen activitats
extraescolars no esportives.
Gràfic 5.2.2 Activitat en el temps de lleure de la població de 3 a 14 anys, per sexe.
Catalunya, 2012.

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2012. Departament de salut.
Més concretament, centrant-nos en l’oci sedentari de la població infantil estimat a partir del
percentatge de menors que miren la televisió o juguen a jocs de pantalla cada dia amb un mínim
de dues hores diàries, s’ha vist que, el 22.7% de la població entre 3 i 14 anys té un oci sedentari,
percentatge que augmenta en augmentar el grup d’edat.
Gràfic 5.2.3 Població de 3 a 14 anys segons l’oci sedentari (2 hores o més de televisió o
pantalla cada dia de la setmana), per grup d’edat i sexe. Catalunya, 2012.

Font: Enquesta de salut de Catalunya 2012. Departament de salut.

11

En relació als hàbits alimentaris, mesurats a partir de tres criteris: 1) la ingesta diària
recomanada de 5 racions de fruita i /o verdura pel què fa a la població general; 2) l’esmorzar
saludable que contempla esmorzar abans de sortir de casa i a mig matí pel què fa a la població
de 3 anys i més i 3) baix consum de productes hipercalòrics pel què fa a la població entre 3 i 14
anys, que consisteix en consumir com a màxim tres vegades a la setmana menjar ràpid, begudes
ensucrades, productes amb sucre, etc. S’ha vist que l’11.8% de la població general realitza una
ingesta diària de 5 racions de fruita i/verdura, essent els infants de 0 a 14 anys el que obtenen un
percentatge més baix. En relació a l’esmorzar saludable, el 44.5% de la població de 3 anys i més
edat esmorza saludablement, a mesura que els grups són de més edat el percentatge de la
població que esmorza més de dues vegades és menor. Finalment, pel que fa al consum de
productes hipercalòrics trobem que un 75.1% de la població entre 3 i 14 anys consumeix menjar
ràpid com a màxim 3 vegades a la setmana essent els productes amb sucre (pastes, dònuts,
bollicaos) els productes consumits amb més freqüència (14.8%) seguit de les begudes
ensucrades o refrescos (11.8%) i piscolabis o menjars salats (9.2%).

5.3 ETIOLOGIA
Pel què fa l’etiologia de l’obesitat, veiem que és multifactorial, fet que ens porta a entendre el
tractament d’aquesta com a interdiscipliar. L’etiologia està encara per esclarir-se degut als
múltiples factors implicats: factors genètics, ambientals, neuroendocrins, relacionats amb la
despesa energètica, d’estil de vida, entre d’altres.
Dins els factors implicats en l’etiologia hi trobem els biològics, en aquest sentit tenen molt pes
les recerques genètiques i estudis al respecte. A continuació tenim la taula 5.3.1 (Extreta de
Baile i González, 2013) on veiem els gens associats a la obesitat segons l’estudi Québec.
Actualment, els científics consideren que els gens determinen del 50 al 70 per 100 de la variació
del pes corporal, fins i tot sembla que els gens disposen el repartiment de la grassa corporal i on
s’acumula aquesta: en els malucs, la panxa, les cuixes o les natges (Hebebrand i Reinberger,
2012). Es va descobrir una mutació en rates que codificava l’estructura de la leptina, hormona
responsable de la sensació de sacietat. Aquesta hormona també es va trobar en l’organisme
humà, associant un dèficit d’aquesta hormona amb les persones amb una massa corporal
excessiva. Tot i això, les mutacions de la leptina són bastant inusuals, trobant-se en un parell de
dotzenes de persones en tot el món (Hebebrand i Reinberger, 2012). El gen receptor 4 de la
melanocortina (MC4R) també està relacionat amb la obesitat ja que les variacions d’aquest gen
determinen l’increment o disminució de la gana, a més, les mutacions d’aquest gen són més
freqüents que les mutacions de la leptina. Altrament, els investigadors afirmen que hi ha 32
regions del genoma on les seves variacions modifiquen el pes corporal. Dins aquests gens
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destaca el FTO (fat mass and obesity assiciated) descobert l’any 2007. Una variació de FTO
augmenta el pes corporal fins a 1,4 kg, sumant-se l’efecte si es dona la mateixa versió en
ambdós gens.
Taula 5.3.1. Taula adaptada de Baile i Gónzàlez (2013). Gens associats a la obesitat segons
l’estudi Québec.
Gen

Localització

Tipus d’associació

LEPR

1p31

Massa magra

HSD3B1

1p13.1

Guany de grassa subcutània amb la edat

ATP1A2

1q21-q23

Percentatge de grassa, quocient respiratori

GHRL

3p26-p25

Massa grassa, grassa visceral, quocient respiratori

PPARᵞ

Pp25

IMC, massa grassa, circumferència de la cintura,
grassa subcutània

UCP1

4q28-q31

Guany de massa grassa amb l’edat

GRL

5p31-p37

Grassa visceral, guany de grassa subcutània, HDLcolesterol amb l’edat

ADRB2

5q31-q32

Colesterol, LDL colesterol

ADRB3

8p12-p11.2

Grassa subcutània

ADRA2A

10q24-q26

Relació plecs del tronc/plecs de la cadera

SUR1

11p15.1

Pèptid C en dejú i CTG

UCP3

11q13

IMC, percentatge de grassa corporal, grassa
subcutània, leptina

MC4R

18q22

Percentatge de grassa, massa grassa, grassa

MC3R

20q13.2q-q13.2

abdominal
Percentatge de grassa, massa grassa, grassa
abdominal

Més recentment, al voltant del 12 de març del 2014 en un estudi publicat a Nature (2014) s’ha
vist que el gen FTO associat fins aleshores per antonomàsia a la obesitat, en realitat, les
mutacions d’aquest gen estan connectades a un altre gen, l’ Irx3, localitzat en una altra zona
cromosòmica distant. Gómez-Skármeta (2014) investigador genetista del Centre de Biologia
del Desenvolupament a Sevilla, i un dels principals investigadors de la troballa apunta a què les
mutacions associades a la obesitat localitzades a l’FTO afecten a interruptors que controlen
l’expressió de IRX3 en el cervell. És a dir, fins aleshores es considerava que les mutacions del
gen FTO eren els determinants genètics més forts de risc d’obesitat, però no es coneixia el
mecanisme que hi havia darrera. Ara s’ha descobert que els elements associats a l’obesitat dins
13

l’FTO interactuen amb Irx3, que com s’ha dit és un gen distant en el genoma i sembla ser que és
el gen funcional de la obesitat. Sembla que la funció de Irx3 a l’hipotàlem (part del cervell
coneguda per a regular el comportament alimentari i el gest d’energia) en investigacions fetes
amb rates, controla la grassa corporal i la composició, fet que indica que la predisposició
genètica a la obesitat estigui connectada al cervell.
Dins les causes biològiques també hi trobem diferències en l’eficàcia del metabolisme basal
havent-hi persones que tendeixen a gastar més energia que d’altres. L’anterior ho podem
mesurar a través de l’Índex metabòlic basal, és a dir, la quantitat d’energia que es gasta en
repòs. També trobem diferències en l’activació del consum d’energia després de menjar,
conegut com la termogènesis induïda per la dieta, presentant-se de manera diferent en diversos
individus. Altrament, baixos nivells de leptina en sang podrien donar lloc al desenvolupament
de obesitat mòrbida (Simón i Del Barrio, 2002).
Els factors biològics ens permeten entendre perquè dues persones en les mateixes condicions i
menjant el mateix, una tendeix a engreixar-se més que l’altra. Tot i així, els factors biològics no
són suficients per explicar la obesitat per si sola. Segons una cita de Wang i Brownell (2005, pp.
237) extreta de Baile i gonzález (2013): “La genètica d’un individu pot marcar els límits
superiors i inferiors del pes i sembla que fa a uns individus més vulnerables que a d’altres
front els canvis ambientals, però quan hi ha dos terços de la població (nortamericana) amb
sobrepès, sembla que la susceptibilitat genètica ocorre a la majoria de gent. És difícil ignorar
la relació entre viure en ambients concrets i tenir un major pes corporal. L’ambient està
causant la crisis de la obesitat.”
Dins les causes socioclturals, segons Baile i González (2013) en les últimes dècades s’han
produït diversos canvis en l’accés al benestar en moltes societats occidentals que afavoreixen
que les persones s’engreixin d’entre els que es poden destacar:
- La generalització del menjar ràpid amb elevat contingut calòric, l’onada en molts països del
fast food o trash food (menjar ràpid o menjar escombraries), menjar que presenta avantatges
pels consumidors en comparació a altres aliments degut a què és més econòmic, es pot
aconseguir i consumir més ràpidament, proporciona molta energia amb poca quantitat ingerida i
és molt gustosa (degut al seu elevat contingut en grasses o sucres). Hi ha diversos estudis al
respecte que demostren la relació entre menjar ràpid i obesitat com el de Patterson, Risby i Chan
(2012). El menjar ràpid és un negoci; a Espanya, segons El Mundo, 23 de setembre de 2011, es
dediquen al seu consum 956 milions d’euros. Segons el British Medical Journal (2014) un major
accés al menjar ràpid duplica el risc d’obesitat. Segons aquest estudi, les persones que poden
accedir més fàcilment a establiments de menjar per emportar prop de casa seva, la feina o de
camí cap a la feina són més propenses a consumir aquests aliments i per tant, a ser obesos.
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L’estudi encabia a adults que treballaven fora de casa. Sembla que les persones més exposades i
per tant amb més accés a aquests establiments de menjar per emportar eren quasi dues vegades
més propenses a ser obeses en comparació a les que menys contacte tenien amb aquests
establiments, parlant d’IMC els primers tenen un IMC de 1.21 superior als segons. Això no
significa que hi hagi una relació causal entre aquests ambients i la obesitat, però si que es pot
parlar de que l’ambient contribueix al consum d’aliments per emportar, a l’IMC i

a les

probabilitats de ser obès.
-L’accés permanent a aliments es relaciona amb un mecanisme biològic ancestral, preparat per
acumular grassa al tenir accés al menjar en previsió d’èpoques de carència, en contraposició a
l’actual disposició d’aliments de manera permanent. L’anterior provoca que el nostre
mecanisme biològic d’estalvi funcioni inadequadament provocant una acumulació de grassa
permanent si no es compensa amb altres mesures com la realització d’exercici físic o
l’autocontrol en l’alimentació.
-Disminució de l’alimentació basada en vegetals, quedant substituïts per altres aliments que per
la seva concentració de grassa, sucres o sal són més gustosos. Al 2012, en l’estudi de la
Fundación Española de la Nutrición sobre la dieta española (Del Pozo et al. 2012) va constatarse que el consum de cereals, patates, verdures, cereals integrals, hortalisses i llegums es troba
per sota de l’aconsella’t, mentre el consum de làctics, peixos, carns, ous, grasses, dolços i
embotits es troba per sobre del recomanat. S’estima que hi ha major risc de patir obesitat entre
les persones que consumeixen pocs vegetals (Baile i González, 2013). S’han realitzat
investigacions com la de Zask, Adams, Brooks i Hughes (2012) amb preescolars australians on
s’ha comprovat que el consum de vegetals té un impacte positiu en la reducció del sobrepès i la
obesitat.
-Absència de la necessitat de realitzar activitat física. El nostre organisme està preparat per
realitzar activitat física de manera quotidiana. Biològicament durant mil·lennis d’evolució, les
pràctiques agrícoles o la ramaderia eren l’única forma de proveir-nos d’aliments, com la
recol·lecció (Baile i González, 2013). Actualment però, sotmesos a la revolució industrial i més
recentment a l’electrònica s’ha fet possible que no ens calgui realitzar activitat física amb certa
intensitat ni que aquesta sigui necessària per a proveir-nos d’aliments. Aquesta tendència al
sedentarisme es manifesta des de la infància. Wang i Brownell (2005) van calcular que fa
quaranta anys a Estats Units la meitat dels escolars anaven caminant a l’escola, mentre que ara
s’estima que únicament s’hi dirigeix el 10 per 100. Segons el tercer estudi de Bupa-Sanitas
Health Pulse (2012) on es van recollir les tendències en les cures sanitàries de més de 14.000
persones de tretze països de tot el mon es va situar a Espanya en el cinquè lloc pel què fa a la
dedicació de més d’una hora a la setmana a la realització d’exercici físic lleuger.
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-Promoció de l’oci sedentari: Últimament l’oci s’ha modificat, sobretot en la infància. En molts
casos els infants estan substituint les activitats a l’aire lliure en el seu temps lliure, com anar al
parc, fer esports, etc., per jocs electrònics, on no cal realitzar activitat física de cap tipus
afavorint així el poc consum d’energia i a la llarga el sobrepès o obesitat (Baile i González,
2013). A Espanya, segons la Encuesta nacional de salud (2006), el 90 per 100 dels nens veu la
televisió cada dia i aproximadament el 30 per 100 ho fa durant dues hores. Segons Chueca,
Azcona i Oyarzábal (2002) veure la televisió afavoreix al sobrepès i la obesitat per l’elevada
quantitat d’aliments calòrics que s’anuncien, perquè molts personatges de televisió tenen hàbits
alimentaris poc saludables, perquè mentre es mira la televisió s’incrementa la probabilitat de
menjar quelcom i finalment perquè les activitats d’oci més actives queden substituïdes.
Relacionat amb l’anterior, en una investigació sobre el tipus d’aliments que es promocionaven
als anuncis televisius es va trobar que el 90 per 100 d’aquests anuncis recomanaven aliments
que tenien elevat contingut de grasses i sucres (Guran i Bereket, 2011).
-Ambients urbanístics i contextos escolars poc favorables per a l’adquisició de bons hàbits
alimentaris i d’activitat física. Actualment ens trobem que els models urbans no afavoreixen
l’activitat física, prioritzant el transit de vehicles front els vianants o ciclistes. Relacionat amb
els contextos escolars (Franco et al., 2010) estimen que hi ha tres variables relacionades amb la
obesitat: la falta de control dels menús escolars, la progressiva reducció del currículum escolar
dedicat a l’activitat física i el fàcil accés a aliments poc nutritius i molt calòrics a través de
màquines expenedores o a les cafeteries dels centres educatius.
-Pel què fa a l’empobriment dels bons hàbits de son, s’ha relacionat que en infants, dormir
menys de nou hores comporta un major risc de sobrepès. De tota manera també s’ha vist que
dormir més del recomanat també es relaciona amb un major risc d’obesitat. Sembla però, que el
paper dels ritmes circadiaris i la regulació metabòlica d’hormones com la leptina o la grelina és
crucial. Les persones que dormen menys, desajusten les seves hormones provocant un
alentiment del metabolisme i incrementant el risc de patir obesitat o sobrepès.
Així doncs, pel què fa a les causes psicobiològiques, és a dir, a les interaccions de les
tendències biològiques i psicològiques trobem la teoria del punt d’equilibri en la regulació de la
gana i la sacietat i en la regulació del pes corporal. Aquesta teoria va ser defensada al segle XX
considerant que les persones tendeixen a menjar o engreixen en funció del principi
d’homeòstasis. Per tant, es menja quan les reserves d’energia es troben baixes i d’aquesta
manera les equilibrem o s’augmenta de pes quan les reserves de grassa disminueixen i
necessites equilibrar-les. Tot i així, existeixen evidències que no avalen aquesta teoria, com les
de Pinel (2006). Per això González i Baile (2013) proposen una manera d’entendre la obesitat
actual donant el valor just a les teories biologicistes, sempre necessàries per a comprendre els
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mecanismes metabòlics subjacents, sabent que hi ha altres variables que encaixen. Segons la
Teoria de l’incentiu positiu, el que mou a l’individu i als animals a menjar no és una carència
d’energia, sinó que es menjar pel plaer anticipat de la ingesta (Pinel, 2006). A continuació es
presenten algunes variables que poden regular el comportament alimentari:


Els processos de preferència i les aversions gustatives apreses sobre el que és o no
nutritiu.



Els processos de condicionament clàssic en la generació de sensació de gana.



Les experiències prèvies d’ingesta d’aliments. S’ha demostrat que la quantitat
d’aliments que ingereixen certs animals en experiments de laboratori, depèn de les
seves experiències prèvies amb aquests aliments i no tant de les sensacions internes de
sacietat.



Els efectes socials en les sensacions de sacietat. Se sap que en companyia es menja més
que en solitari.



La pèrdua de l’atractiu de certs aliments disponibles fàcilment.

Segons Baile i González (2013), podem considerar que els éssers humans en les societats
desenvolupades mengen en excés ja que tenen una tendència a menjar per a aprofitar la
disponibilitat d’aliments com si aquesta no perdurés, conseqüència d’un mecanisme evolutiu
dels mamífers.
Finalment, centrant-nos en la perspectiva psicològica per a explicar la obesitat, veiem que les
conseqüències del sobrepès i la obesitat són una altra font de promoció del comportament
obesogènic degut a que poden actuar com a reforçadors de les conductes de la persona o de les
variables del context. Dins d’aquesta perspectiva l’explicació dels comportament alterats que
sustenten la obesitat pot provenir del paradigma conductual o cognitiu-conductual.
Des del paradigma conductual es veu com l’existència d’uns estímuls (E) faciliten l’emissió de
conductes (CC) i unes conseqüències (Cc) que poden afectar positiva o negativament a
l’emissió d’aquestes. Per l’anàlisi de la obesitat aquest model pot ser molt eficaç segons Baile i
González (2013) ja que l’habitual és que la persona reguli el seu comportament, alimentació,
activitat física en funció d’uns estímuls i que posteriorment ho torni a repetir o no segons les
conseqüències que li aporta aquesta conducta. Les conseqüències d’una conducta, veiem que
són crucials en la obesitat ja que dependrà d’aquestes que la persona torni o no a realitzar
activitat física, per exemple. Més concretament, veiem com es donen cercles viciosos com ara:
l’excés de pes altera la constitució física, apareixen dificultats de respiració, l’exercici físic
recomanat per a millorar la salut porta conseqüències negatives com ara dolor, malestar,
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esgotament, fet que desmotiva a la persona la seva realització d’activitat física, i això empitjora
el problema d’obesitat.
El mateix ocorre en el cas de la imatge corporal, havent-hi una modificació d’aquesta en la
persona que pateix obesitat o sobrepès. Aquest aspecte físic s’allunya del cànon de bellesa
actual i sol ser rebutjat socialment. És habitual que la persona estigui insatisfeta amb la seva
imatge corporal fet que s’ha vist que comporta un efecte mantenidor de la mateixa, mediatitzat
pel rebuig social o encara que no hagi patit aquest rebuig en forma de comentaris o burles,
preveu patir-lo. En aquest cas l’autoestima pot veure’s afectada de forma important fet que pot
comportar que en alguns casos es limiti l’activitat social, fet que al mateix temps promou el
sedentarisme, la falta d’exercici físic i per tant una menor despesa energètica.
D’altra banda, existeixen efectes potenciadors de la obesitat que no tenen un caràcter psicològic.
Aquests són l’ increment de la mida de les cèl·lules grasses (increment de grassa acumulada per
hipertrofia, dit tècnicament). L’increment del nombre de cèl·lules grasses o hiperplàsia (al
haver-hi major nombre de cèl·lules hi ha més grassa acumulada) i altres canvis en el
metabolisme, com ara la regulació de la insulina i la glucosa. Al igual que s’ha comentat
anteriorment, en aquest cas ens trobem amb cercles viciosos associats a efectes metabòlics.
Actualment, segons la OMS (2014), la causa fonamental del sobrepès i la obesitat infantils és el
desequilibri entre la ingesta calòrica i la despesa energètica. L’augment mundial del sobrepès i
la obesitat es pot atribuir a varis factors, entre els que destaquen el canvi dietètic mundial cap a
l’augment de la ingesta d’aliments hipercalòrics amb abundants grasses i sucres, però escassos
en vitamines, minerals i altres micronutrients saludables. També, hi ha una tendència a
disminuir l’activitat física degut a la naturalesa sedentària de moltes activitats recreatives, el
canvi en els medis de transport i la creixent urbanització. La OMS (2014), reconeix que la
prevalença creixent de la obesitat infantil es deu a canvis socials. L’obesitat infantil s’associa
per una banda a la dieta malsana i per altra banda a l’escassa activitat física, no només associada
al comportament del nen sinó atribuïble al desenvolupament social, econòmic i a les polítiques
en matèria d’agricultura, transports, planificació urbana, distribució i comercialització dels
aliments.
En definitiva, la obesitat és una malaltia important íntimament lligada al desenvolupament
social i a l’estil de vida actual que afecta a tots els sectors de la població. S’inicia de manera
precoç detectant-se ja en nens i joves les conseqüències d’aquesta. Fins l’actualitat les mesures
terapèutiques són poc eficaces pel què el millor tractament és la prevenció (Monereo et al.,
2012).
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5.3.1 Models conceptuals sobre la obesitat
En aquest apartat s’exposen els models que han intentat integrar els diversos factors implicats
en el trastorn (Saldaña, et al., 1998, dins de Graña, J. L., 1998). Aquests models són:
-Balanç energètic: Model que sosté que una gran part de les obesitats són degudes a un
desequilibri energètic entre la quantitat de quilocalories ingerides i la quantitat de quilocalories
cremades. Els factors més rellevants d’aquest desequilibri són els hàbits alimentaris inadequats,
la dieta i la inactivitat física a més de la taxa metabòlica basal que es manté bastant estable en el
temps fent-se més lent degut al seguiment de dietes hipocalòriques i accelerant-se amb la
realització d’activitat física.
-Teoria del punt fix o set point: Aquesta és una teoria proposada per Keesy l’any 1980, segons
la qual el pes corporal de cada persona està regulat biològicament per un nivell basal
relativament estable, al igual com ho estan altres paràmetres com la temperatura o nivells de
glucosa en sang per exemple. Per tant, l’organisme defensarà el seu pes en aquest set point
davant amenaces externes com la dieta o restriccions calòriques.
-Límits de la regulació de la ingesta: Aquest model desenvolupat principalment per Herman i
polovy en els anys 1984 i 1988 respectivament, pretén contemplar dues escoles totalment
diferenciades en l’estudi de la conducta alimentària. Per una banda l’escola de visió
principalment fisiològica i per l’altra, l’escola que posa l’èmfasi en factors no fisiològics en el
control de l’alimentació, essent la hipòtesis de l’externalitat de Schachter la més representativa.
Segons aquest model, el consum està regulat dins uns límits que corresponen a la gana i a la
sacietat (zona d’indiferència biològica). Quan l’organisme es troba dins aquests límits, no està
regulat per paràmetres fisiològics com la gana o sacietat, sinó per factors socials i de caràcter
extern. Si el consum és insuficient per a mantenir a l’organisme dins la zona d’indiferència
biològica, es caurà a la zona de gana, considerada aversiva per al subjecte. Si per al contrari,
l’organisme ingereix una quantitat excessiva d’aliment, entra en la zona de sacietat, també
aversiva. En general identifiquem les zones aversives com al domini de pressions fisiològiques i
la zona d’indiferència biològica com el lloc on els factors biològics i socials exerceixen una
major influència.
-Model conductual de l’aprenentatge: Molts autors, creuen que hi ha factors psicològics,
principalment motivacionals, que justifiquen alguns patrons de comportament on els principis
de reforçament són útils per explicar el manteniment d’aquesta patrons de comportament
inadequats. La conducta de la ingesta (un dels principals factors implicats en el balanç
energètic), a curt terme és seguida per reforços positius, essent a llarg terme on s’obtenen
conseqüències negatives com ara l’increment de pes, problemes de salut, etc.
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D’altra banda, l’activitat física (segon factor implicat en el balanç energètic) a curt terme és
seguida de conseqüències negatives, essent després d’un període de temps perllongat quan
sorgeixen les conseqüències positives com ara la pèrdua de pes, la millora de l’estat d’ànim,
entre d’altres. Així doncs, el model conductual de l’aprenentatge ens mostra com són els
aspectes de caire motivacional qui justifiquen perquè l’obès manté les conductes de sobre
ingesta i sedentarisme.

Tenint en compte el factor econòmic i social, cal dir que originàriament es pensava que
l’obesitat i el sobrepès es donaven en països amb alts ingressos (Gil, 2002), però segons la OMS
(2013) no és així ja que actualment ens trobem que la obesitat i el sobrepès estan augmentant en
els països amb ingressos baixos i mitjos. Originàriament, en cultures primitives, el sobrepès era
considerat símbol de riquesa i poder, fet que porta a que en contextos diferents l’obesitat i el
sobrepès es donin de manera distinta. En els països desenvolupats, són les persones amb menor
nivell adquisitiu les que pateixen obesitat mentre que en països en via de desenvolupament són
les persones amb major nivell (Gutierrez-Fisac, et al. 1998).

5.3.2 Alimentació emocional i obesitat
L’alimentació emocional (AE) o emotional eating es defineix com l’hàbit de menjar sense que
realment es tingui o se senti fam (Thomas, 2012). L’alimentació emocional és duu a terme quan
realitzem l’acte de menjar com a resposta a l’experimentació d’emocions negatives com
l’ansietat, la solitud, la depressió, la còlera, entre d’altres. Segons l’autora, hi ha estudis sobre
l’alimentació emocional com a causa de l’augment de pràctiques de sobre ingesta, conductes de
“picar entre hores” i afartaments que podrien explicar l’augment de la prevalença de casos
d’obesitat i trastorns de la conducta alimentària.
Les motivacions personals per menjar, així com la quantitat, freqüència i l’elecció de la ingesta
d’aliments està afectada per variables no relacionades directament amb necessitats nutritives
dels aliments o fisiològiques. Així doncs, el comportament alimentari humà es troba influenciat
per senyals provinents dels aliments, del propi cos, de l’entorn social i físic i també associat a
les emocions. S’ha hipotetitzat tres mecanismes diferents en l’explicació de perquè les emocions
afecten a la ingesta alimentaria. Aquestes són: 1) La regulació de l’estrès mitjançant
l’alimentació. 2) La inadequada interpretació de l’activació emocional com si fos fam. I 3) La
desinhibició de la restricció de la dieta durant les emocions. Aquestes tres dimensions es troben
estretament lligades a l’obesitat i als trastorns alimentaris, nivells elevats d’aquestes tres
dimensions psicològiques del comportament alimentari (alimentació externa, alimentació
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emocional i restricció dietètica) són el que s’associa, a llarg termini, a una davallada de resposta
a les senyals de fam i sacietat (Thomas, 2012).
Són interessants els resultats de les interaccions recíproques entre les emocions i ingesta
alimentària, i les conseqüències psicològiques i emocionals en la pèrdua de pes i la dieta. Es
plantegen dues línies principals d’estudi, d’una banda les que es focalitzen en els efectes de
l’emoció en el comportament alimentari, i per altra banda els que es focalitzen en els efectes del
comportament alimentari en les emocions.
A partir de les investigacions de Garcia-Vallejo, 2004; Rodríguez-Santos, Castillo i GomezCandela, 2008, extretes de Thomas (2012) és acceptat que la capacitat dels aliments per
modificar els estats emocionals dels consumidors no depèn en exclusiva dels efectes dels
nutrients a nivell cerebral, sinó també de característiques psicològiques dels aliments. D’acord
amb l’anterior, les reaccions emocionals als aliments es troben influenciades per les cognicions,
actituds i percepcions. Per tant l’aliment no és només un conjunt de nutrients sinó que combina
aquestes característiques amb les afectives i cognitives, entre d’altres.
En aquest sentit, caldria distingir entre la característica nutricional dels aliments que modula
canvis en les emocions humanes i una característica psicològica. Una diferència la trobem en el
temps que transcorre entre la ingestió i el canvi emocional resultant. A nivell nutricional, els
canvis immediats s’observen durant la ingestió i absorció de nutrients, per tant es donarien entre
trenta minuts i dues hores després de la ingesta. Els canvis psicològics es donen al mateix
moment en què l’aliment és percebut on s’inclouen respostes fisiològiques com la salivació o
activitat gàstrica. Fins al moment (2006) es desconeix quins són els aliments que tenen efectes
emocionals immediats. Les prediccions dels canvis emocionals induïts pels aliments es basen en
aspectes nutricionals que contraresten amb els psicològics, així, els aliments calòricament
densos donarien lloc a canvis emocionals positius des del punt de vista nutricional. En canvi,
des del punt de vista psicològic la ingesta d’aquests mateixos aliments estarien donant lloc a un
seguit d’emocions negatives derivades dels sentiments i emocions negatives que experimenten
quan es troben exposades a aliments altament calòrics. Aquestes emocions i sentiments deriven
del què moltes dones creuen, quan pensen que han de realitzar dieta per estar primes.
Lyman (1982) citat en Thomas (2012) estudiant la mateixa reacció va trobar una major
tendència a consumir aliments saludables davant la presència d’emocions positives i una major
tendència a consumir aliments altament calòrica davant la presència d’emocions negatives. Patel
i Schlundt (2001) citat en Thomas, (2012) en altres estudis on s’observava si l’estat d’ànim en
què es trobava la persona influenciava o no en la quantitat d’aliment ingerit com en la durada de
l’àpat. Els resultats mostraven que els àpats consumits amb estat d’ànim negatius i positius eren
significativament més llargs que els realitzats amb estats d’ànim neutrals. Els dos paràmetres
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emocionals (tant els positius com els negatius, a diferència dels neutrals) augmentaven el risc
d’excés d’aliment.
Amb tot, veiem que els aliments són molt més que això i que a part de les propietats nutricionals
posseeixen també qualitats psicològiques i simbòliques. L’alimentació emocional seria l’acte
mitjançant el qual podem regular determinades emocions que no reconeixem, comprenem o no
sabem manejar. Aquesta conducta pot resultar poc saludable.

5.4 RISCOS PER A LA SALUT
Per la Organització Mundial de la Salut –OMS- (2013) els riscos per a la salut de la obesitat i el
sobrepès són devastadors al considerar-se un factor de risc per a nombroses malalties cròniques
com la diabetis, les malalties cardiovasculars i el càncer. De fet, dita institució dins els deu
factors de risc identificats com a claus per al desenvolupament de malalties cròniques, cinc
d’ells estan estretament relacionats amb l’alimentació i l’exercici físic: la obesitat, el
sedentarisme, la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i el consum insuficient de fruites i
verdures (OMS, 2002). La dada més greu però, la trobem amb el fet que l’any 2010 al voltant de
40 milions de nens menors de cinc anys tenien sobrepès (OMS, 2012). No hem d’oblidar els
problemes psicològics associats a la obesitat i el sobrepès entre els que destaquem la
insatisfacció amb la imatge corporal que pot comportar un risc de desenvolupar trastorns de
conducta alimentària, la possible afectació del desenvolupament psicosocial que porta a la
persona a l’aïllament, i la baixa autoestima. Entre un 20 i 30% de les persones obeses que
consulten per perdre pes presenten alteracions de l’estat d’ànim amb tendència al desànim,
problemes d’acceptació de la seva imatge corporal, baixa autoestima i en alguns casos depressió
(Zhao et al., 2009). Els nens i adolescents obesos tenen menys autoestima i major tendència a la
depressió, socialment solen estar aïllats i tenen menys amics que els no obesos, establint-se així
un cercle viciós entre depressió, pèrdua de l’autoestima i problemes d’integració social
(Lumeng, et al., 2003).
Com s’ha esmentat, la obesitat és un greu problema de salut considerada una epidèmia segons la
OMS. És molt important que prevenim als infants de desenvolupar aquesta malaltia o en cas de
desenvolupar-la, que podem fer una detecció precoç i intervenció adequada ja que els riscos per
a la salut física s’associen amb trastorns cardiovasculars –malaltia que segons la OMS causa
més mortaldat, 2009-, diabetis tipus 2, hipertensió, síndrome d’apnea del son, entre d’altres. Pel
què fa a la salut psicològica afegint al què s’ha dit anteriorment, la obesitat sol estar relacionada
amb greus trastorns psicològics i psiquiàtrics com l’ansietat i els trastorns de l’estat d’ànim.
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Altrament, la obesitat comporta certes complicacions socials com l’estigmatització, la
discriminació, la marginació i problemes laborals.
En un estudi que avalua el desenvolupament evolutiu, personalitat i nivell d’adaptació d’un grup
de menors obesos (Remensal, 2008) els resultats indiquen que són les nenes obeses les que
presenten un major índex de malestar personal. Són més aprensives, estan més tristes, expressen
més queixes somàtiques i els pares les perceben menys adaptades socialment. D’acord amb la
bibliografia, el sexe femení té un factor de risc psicopatològic entre els obesos degut a la pressió
social cap a la dona per estar prima, sobretot en països desenvolupats, situant la dona en una
posició més vulnerable. També s’observa la discriminació que pateixen els nens obesos en
l’ambient psicosocial i es veu una relació entre obesitat i poca motivació per a desenvolupar un
bon nivell educatiu o utilitzar tot el potencial cognitiu. Altrament, els resultats de l’estudi
coincideixen amb altres autors que han associat determinades característiques de la personalitat
amb la obesitat, com ara dependència, passivitat, baixos nivells d’assertivitat, autocontrol i
autoestima. Finalment, al avaluar els factors relacionats amb la inadaptació personal i social són
els nens obesos els que presenten majors nivells d’inadaptació. També, la població obesa
analitzada presentava un caràcter més introvertit i íntim que els nens sans de pes normal
manifestant, en aquest sentit, tendència a l’aïllament i posa relació amb els altres com també un
comportament hostil expressat amb actituds de recel i desconfiança o sentint-se víctimes de la
hostilitat dels qui els envolten.
L’excés de pes pot suposar un impediment per trobar feina i parella a més de ser un motiu de
discriminació (Magallares, et al., 2011). Els autors van realitzar un seguit d’entrevistes a
pacients amb excés de pes d’un centre de salut de Madrid. Molts dels entrevistats referien que la
gent es referia a ells amb apel·latius discriminatoris. Durant el període escolar, els nens de deu a
catorze anys amb sobrepès són els alumnes que pateixen més experiències de ridiculització,
experiències que poden comportar repercussions psicològiques.
Pel què fa a l’àmbit laboral, els subjectes amb major pes corporal eren els que patien major
estrés laboral, fet que pot explicar-se pel tracte rebut en l’ambient laboral (Kouvonen, et al.,
2005). Tal discriminació laboral, es veu reflectida també en el sou, un estudi longitudinal
realitzat a Estats units per Baum, C., i Ford, W. (2004), demostra que al llarg del temps, les
persones amb obesitat obtenen una remuneració més baixa que les persones amb un pes inferior.
Finalment, pel què fa a les relacions de parella, són els obesos els que tenen menys cites amb
persones del sexe contrari, tal com demostra un estudi de Falkner, et al., (2001) amb gairebé
10.000 col·laboradors adolescents estadounidencs, on es demostra que els que pateixen obesitat
tenen cites amb persones del sexe contrari amb un una freqüència menor que les persones amb
un pes normal. En les entrevistes realitzades pels anteriors autors, un gran nombre d’entrevistats
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explica que els familiars o amics els culpen del seu estat físic i que gran part d’aquests els
renyen.
És molt major en nens i adolescents l’efecte dels estereotips que en adults (Saldaña, C., 2008).
Segons l’autora, són especialment els adolescents obesos les víctimes sobre el rebuig i
discriminació per part dels seus pares, professors i companys. Aquests adolescents
estigmatitzats i discriminats per raó del seu pes i silueta poden no tenir èxit en el
desenvolupament de competències i habilitats socials com tenir dificultats amb establir relacions
adequades amb els seus companys, fet que tindrà un efecte sobre la seva vida emocional i social.
A continuació tenim una taula amb algunes conseqüències de la obesitat infantojuvenil.

Taula 5.4.1. Conseqüències de la obesitat en la infància i adolescència.

Algunes conseqüències de la obesitat en la infància i adolescència
Conseqüències
Curt terme

Psicològiques

Socials

Baixa autoestima

Patir discriminació

Autoconcepte negatiu

Aïllament social

Preocupació per la imatge
corporal
Problemes d’aprenentatge
Llarg terme

Dèficit habilitats socials

Cursar menys estudis

Insatisfacció amb la imatge Casar-se menys
corporal
Desenvolupament

d’un Aconseguir

feines

pitjor

un

estatus

trastorns de comportament remunerades
alimentari
Aconseguir

socioeconòmic més baix
Font: taula adaptada de Saldaña, (2005)

A continuació trobem una taula adaptada de Saldaña, (2005) on tenim un llistat d’exemples
d’alguna paràmetres de la discriminació i victimització de les persones amb obesitat.
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Taula 5.4.2. Paràmetres de discriminació i victimització de persones amb obesitat.
Formes

de Agents dels atacs

discriminació
Insults,

bromes

i Pares

Llocs

de Estratègies

discriminació

d’afrontament

A la llar

Acceptar l’atac

A l’escola

Comparar-se

acudits
Comentaris dolorosos

Germans

altres

amb
aspectes

diferents del físic
Aïllament

Familiars en general

Al carrer

Donar

explicacions

físiques a la obesitat
No comptar amb ell Companys de l’escola A la feina
per sortir

Ignorar l’atac

o de la feina

No admetre’l en una Cap

En centres de salut

Respondre a l’atac

escola
Atendre

Metges i infermeres

inadequadament
demandes

En

els

medis

de Parlar amb altres

comunicació
o

necessitats
Font: Saldaña, (2005)
També, és important tenir en compte la relació entre els diversos factors que afecten a la
insatisfacció amb la imatge corporal dels adolescents i les conseqüències que generen. D’una
banda tenim els factors personals (IMC) que poden haver-se donat juntament amb la
discriminació en forma d’insults i bromes per exemple, tal com comentàvem amb anterioritat,
fet relacionat amb la insatisfacció amb la imatge corporal que alhora es relaciona amb una baixa
autoestima. La última, també dona insatisfacció amb la imatge corporal. De la baixa autoestima
se’n derivaran emocions negatives i malestar psicològic que poden portar a problemes
psicològics tals com l’ansietat social, la depressió, trastorns de la conducta alimentària, dèficit
en habilitats socials, entre d’altres. L’estigmatització social que pateixen els nens obesos
representa una de les conseqüències més importants de la obesitat en la infància (Hill et al.,
2005 dins Baile i González 2013).
Si tenim en compte totes les complicacions de la obesitat, tan les psicosocials com les mèdiques
trobem complicacions relacionades amb el creixement (edat òssia avançada, increment de la
talla i menarquia precoç), també podem trobar complicacions a nivell respiratori (apnea durant
el son, infeccions i Síndrome de Pickwick), a nivell cardiovascular com ara hipertensió, a nivell
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ortopèdic tenim la epifisiolisis del fèmur i la malaltia de Blunt i a nivell metabòlic trobem
resistència a la insulita, diabetis tipus II, hipertrigliceridèmia, hipoercolesterolemia, gota,
esteatosis hepàtica i malaltia ovàrica poliquística. Finalment, pel què fa a les psicosocials que
pateixen o poden patir els infants obesos es destaquen la discriminació, l’estigmatització i
l’aïllament (Moreno, L., et al., 2008).
Ens els infants i adolescents la obesitat i sobrepès son un comportament de risc degut que és en
aquesta etapa quan s’instauren hàbits alimentaris pel futur, hàbits que poden modificar-se però
que de moment els trobem com a inèrcies instaurades i caldrà esforç i voluntat per a modificarlos. També perquè alguns tipus d’obesitat estan determinats per patrons alimentaris inadequats,
per tant tractables i no menys important trobem també la falta d’exercici físic. Els nens que
pateixen obesitat o sobrepès tendeixen a seguir essent obesos a l’edat adulta (Birch, et al., 2001)
amb la conseqüent major probabilitat d’aparició de diverses malalties esmentades amb
anterioritat. Se sap que fins a un 25% de nens obesos en edat preescolar seran obesos en l’edat
adulta, mentre que si la obesitat apareix o es manté a partir dels sis anys la probabilitat de que
aquest nen sigui un adult obès s’incrementa al 50% i si són obesos als 13-14 anys, ascendeix al
80% (Monereo, et al., 2012).

5.5 AVALUACIÓ
És molt important no avaluar la obesitat a partir del pes, sinó fer-ho a partir del tant per cent de
grassa corporal que té la persona. Algú pot tenir un pes elevat degut a què té molta musculatura
i no tenir un percentatge de grassa corporal elevat en cap cas. Per tant recalquem que és el
percentatge de grassa corporal el que defineix la obesitat, no el pes. Tot i això, sabem que un tan
per cent de grassa corporal comporta un pes elevat. Per tal d’avaluar si una persona pateix
obesitat no hi ha una única manera. Caldria fer una exploració complerta del nen/a, avaluar-lo
integralment i establir una entrevista amb els pares. El criteri més exacte per al diagnòstic de la
obesitat és la determinació del percentatge de grassa que conté l’organisme (Chueca, et al.,
2002). Per a determinar-ho es poden utilitzar diverses tècniques de medició com ara:
l’antropometria, la pletismografia per desplaçament d’aire, l’absorciometria dual de rajos X i la
impedanciometria, entre d’altres. A la pràctica clínica, l’índex més utilitzat és l’IMC, però hem
de saber que la principal limitació d’aquest índex és l’absència de distinció entre la massa lliure
de grassa i la massa grassa (Chueca et al., 2002). També és important conèixer el patró de
distribució de la grassa corporal (central/perifèrica), podent-se determinar utilitzant índex
diversos com l’índex cintura/cadera, la relació pleg tricipital/plec subescapular i l’índex de
centralitat (Chueca et al., 2002).
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5.6 INTERVENCIÓ
En l’article de López, i Godoy, (1994) sobre estratègies cognitiu-conductuals per al tractament
de la obesitat, examinen l’eficàcia d’un programa per al tractament de la obesitat que inclou
estratègies cognitives, conductuals i activitat física aplicat a un grup de 15 subjectes comparant
la pèrdua de pes d’aquests subjectes amb els d’un grup control. Els resultats mostren l’eficàcia
d’un tractament cognitiu-conductual per a la pèrdua de pes vers el no tractament, havent-hi
hagut pèrdues de pes no només al llarg del programa d’intervenció sinó també durant els tres
mesos posteriors al tractament. A diferència de l’anterior, el grup control perd pes però aquest
segueix una tendència inversa al finalitzar el tractament.
Segons Calvo, R., (2008) els aspectes psicològics més rellevants implicats en la obesitat infantil
tenen a veure amb la confusió que moltes persones fan entre els indicadors de gana amb els
d’ansietat, convertint la ingesta alimentària en una forma no percebuda de resoldre problemes
emocionals, com també pot ocórrer la sobre-ingesta com una compensació a estils de vida
desequilibrats, situacions de vida intolerables i/o frustració del desig. Les conseqüències a nivell
psicològic que té la obesitat en nens i adolescents al comparar-se amb els models socials ideals
són la gènesi de sentiments negatius sobre el propi cos i el patiment més intens i persistent de
les emocions negatives, podent-se produir una pèrdua de l’autoestima generant en el nen o
adolescent ansietat, aïllament i en alguns casos una forta determinació per a controlar la dieta
(Calvo, 2008). En relació amb l’anterior, segons l’autora, la insatisfacció amb la imatge corporal
és l’aspecte primordial del nen i adolescent per a manipular el menjar o restringir segons quins
aliments. Aquesta restricció incrementa el desig de menjar, potenciant així un cicle que
incrementa les probabilitats d’augmentar la ingesta i el sobrepès o pel contrari, desenvolupar un
trastorn de la conducta alimentària. El cicle sol començar amb una insatisfacció corporal i seguir
amb una pèrdua de l’autoestima sentiments d’ansietat i malestar restricció alimentària
anorèxia bulímia nerviosa farts conductes purgatives malestar compensació
mitjançant menjar empitjorament de la imatge farts potenciació del sobrepès (Calvo,
2008).
Segons Calvo, (2008) cal trencar el binomi imatge corporal i autoestima per tal que la
comparació amb els models, ideals o canons de bellesa tinguin menys influència. Per a l’autora
la psicologia té un paper important en el tractament de la obesitat infanto juvenil començant per
ensenyar habitats interpersonals que permetin a la persona defensar-se de la influència del medi,
ajudant a discriminar senyals corporals i augmentant l’auto-consciència, facilitar el
descondicionament d’associacions inadequades en relació al binomi menjar-emoció donant
pautes alternatives, promoure la implementació d’hàbits saludables tan en els nens com a la
família, sobretot en el cas dels nens més petits, esdevenint crucial la implicació dels pares i
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l’execució de conductes saludables en família. Tot l’anterior és crucial desenvolupar-ho
juntament amb una intervenció encarada a incrementar la despesa energètica i reduir l’aport
calòric.
Tal com destaca Jones, 2004, (citat en Pallares, i Baile., 2012) i confirmant l’anterior, l’autor va
qualificar l’IMC com un bon indicador de la insatisfacció corporal, ja que a mesura que aquest
s’incrementa, augmenta la insatisfacció amb la imatge corporal i el cos. El sobrepès i la obesitat
afecten directament a la percepció que tenen els nens i nenes sobre el seu propi pes, sobre el seu
cos i sobre l’ideal de bellesa que creuen important en la societat actual. A major pes, major
insatisfacció en relació als sentiments que els genera el seu cos i major discrepància amb la
mida i forma del seu cos com també major distància amb el model de primor instaurat
actualment com a cànon de bellesa (Pallares, J i Baile, J, I. 2012).
Segons Kumanyika, 2001 (citat en Carrillo, i Riera, 2013) la conducta alimentària i activitat
física venen determinades per diferents factors que es situen en nivells diferents, essent els més
externs els que condicionen als de nivells inferiors i més propers al comportament. Així docs,
els valors i les normes socials pròpies d’una societat influeixen en les decisions que prenen els
sectors i que de forma més o menys directa afecten a l’alimentació, com ara l’agricultura, la
industria alimentària, els medis de comunicació, el sistema educatiu, el sanitari o urbanístic.
Aquestes decisions formen el marc on s’inscriuen els sectors immediats on les persones
desenvolupem la nostra vida diària i també condicionen aquests, com ara l’escola, el lloc de
treball, la família. Això significa que les conductes relacionades amb la dieta o activitat física
que es donen a la família depenen en gran mesura de com estigui urbanitzat el veïnat, el preu i la
mesura amb què es venen els aliments, etc.
Aquests entorns immediats que modulen factors immediats estan directament relacionats amb
els comportaments i la presa de decisions, especialment en el cas dels nens i nenes on és la
família qui desenvolupa un rol fonamental en la configuració de la conducta alimentària. Els
ingressos familiars per exemple, la situació laboral dels pares i una història familiar són
condicionants sumant a l’anterior les característiques socioeconòmiques de la família, les
experiències familiars relacionades amb l’alimentació i exercici físic, el patró alimentari
familiar (composició i horari dels àpats, restricció de certs aliments, menjar sol o en
companyia), normes i costums en relació al temps lliure i la TV o videojocs, són elements que
des de ben petits contribueixen a forjar les preferències alimentària i els hàbits dels nens i nenes
(McCaffrey, Rennies, Wallace i Livinsgton, 2006 i Moreneo et al. (citat en Carrillo i Riera,
2013).

28

En relació a l’entrevista realitzada a la pediatra Mariona González (vegem-la
complerta a les pàgines 53 i 54 dels annexes), aquesta suporta les anteriors
idees:
-La obesitat i el sobrepès són qüestions de caire social.
-Els hàbits alimentaris són importants.
“Si, sobretot els mals hàbits que els nens adquireixen des de petits, o la utilització de
l’aliment per tal que l’infant no protesti o perquè està plorant i si li donem menjar
deixa de plorar. Aquesta mals hàbits que es donen des que els infants són petits
condicionen molt sota la meva opinió. També, que cada vegada més incrementen els
restaurant de menjar ràpid i són molts els pares i nens que mengen aquests aliments.”
Les conductes saludables es veuen reforçades quant l’entorn i les polítiques donen suport a
eleccions saludables i els individus estan motivats i educats per a fer aquestes seleccions (OMS,
1986), tal com han demostrat èxits a l’hora d’afrontar altres riscos per a la salut com ara el tabac
o l’alcoholisme. A la realitat però, la posada en marxa d’un model de prevenció de la obesitat
infantil és molt més complex.
-Industria
alimentària
Normes socials
i valors

-Sistema educatiu
-Agricultura
-Medis de

Sectors
d'influència

comunicación
-Govern

-Llar i familia
-Escola
-Comunitat
-Lloc de treball
-Assistència sanitària

Entorns de
conducta

-Sistemes públics
de salut
-Indústria
d’assistència

Factors
individuals

-Genètics
-Psicosocials
-Altres factors
individuals

sanitària
-Àmbit laboral
-Ubanisme
Activitat
física

Ingesta de
begudes i
aliments

Aport energètic

-Oci i activitats del
temps lliure

Gast energètic
Energia
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Figura 5.6.1. Prevenció del sobrepès i la obesitat en nenes i nenes, adolescents i adults.
Adaptat de Preventing Childhood Obesity. Institute of Medicine, 2004, p. 85.
La major part dels tractaments per a l’obesitat i el sobrepès en nens i adolescents es basen en
una combinació de dieta i increment de l’activitat física, iniciant tractament específics per
diversos components de la Síndrome metabòlica quan estigui indicat, o bé de les complicacions
físiques associades a la obesitat (Bel et al., 2011).
-Tractament mèdic de la obesitat infantil (en relació a l’entrevista realitzada vegem el
següent):
“Si es tracta de sobrepès donem unes recomanacions dietètiques als pares. Si es tracta
d’obesitat encarreguem una analítica sanguínia.”
L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) va manifestar al 2009 que el tractament psicològic
és fonamental per abordar la obesitat infantil, afirmant que cal incloure aquest tercer eix de
tractament basat en la intervenció psicològica als dos eixos acabats d’explicitar, modificació de
la dieta i activitat física. En aquest sentit, la mateixa associació manifesta també la necessitat
d’implementar programes d’educació per a la salut, ja que tan nens com pares o familiars
presenten greus problemes i els mals hàbits són un factor de risc per al desenvolupament de la
obesitat.
-Suport psicològic en casos d’obesitat i sobrepès infantil (en relació a l’entrevista
realitzada vegem el següent):
“Si es tracta d’un trastorn metabòlic enviem els casos al servei psicològic que ofereix
l’Hospital. Si hi ha un component d’ansietat associat o de caire més psicològic derivem
els casos al CSMIJ per tal d’actuar conjuntament.”
Dieta, activitat física, implicació activa dels pares o tècniques de modificació de conducta son
els quatre eixos bàsics dels programes d’intervenció psicològica (Saldaña, 1994). En relació a
les tècniques de modificació de conducta, els auto-registres, contractes conductuals, reforçament
positiu, cost de resposta, control d’estímuls, modificació de l’estil de menjar, el canvi d’actitud
(reestructuració cognitiva) i la resolució de problemes juntament amb l’educació en nutrició i
l’increment de l’activitat física són els components essencials dels programes conductuals per
abordar la obesitat infantil (Saldaña, 1994, dins Méndez, et al., 1994).
Tal com assenyalen Amigo i Errasti, (2008) el problema de la obesitat ha de ser abordat
conjuntament per nutricionistes i psicòlegs. El psicòleg juga un paper fonamental tan en el
tractament com en l’abordatge dels problemes psicològics associats a la obesitat, altrament
també pot treballar a través de la prevenció i promoció d’hàbits de conducta saludables. A
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nivell preventiu, la psicologia pot aportar molt, promovent hàbits saludables en la població
general. Tal com diu Peña, E., (2008): "las actividades de promoción de hábitos saludables de
alimentación deben ir dirigidas especialmente a la infancia, que es precisamente cuando se
forman estos hábitos y cuando existe, además, la posibilidad de evitar los efectos a largo plazo
de una alimentación inadecuada, promoviendo hábitos alimenticios adecuados (equilibrados) y
combatiendo la idea de que un niño sobrealimentado es un niño sano".
D’acord amb l’anterior, els canvis en l’estil de vida i el tractament psicològic consisteixen en
establir tècniques o habilitats per modificar patrons alimentaris, activitat física i falses creences
que contribueixen a l’excés de pes. Aquests programes han d’incloure registres alimentaris i
d’activitat física com també eines de la teràpia conductual. En aquests tractaments cal la
col·laboració d’altres professionals com nutricionistes, preparadors físics, etc (Rubio, et al.,
2007). El tractament grupal ha mostrat la seva major efectivitat vers programes convencionals
de tractament individual amb dieta, fàrmacs i visites programades de manera rutinària, sobretot
pel què fa al tractament conductual intensiu de canvi d’hàbits (Wadden, et al., 2005).
L’atenció psicològica és un aspecte que cal desenvolupar. Tot i que la mateixa pèrdua de pes
impliqui una millora de diversos aspectes psicològics (relació amb els altres, imatge corporal,
etc), amb freqüència el fet de realitzar dieta pot provocar ansietat, irritabilitat, depressió lleu i un
estat d’ànim baix al no aconseguir seguir-la (Rubio, et al., 2007).
Finalment, recalquem la importància de prevenir la obesitat infantil tan a nivell de prevenció
primària (impedint l’augment de nens amb sobrepès i obesitat adoptant un conjunt de mesures i
aplicant-les en una determinada població amb l’objectiu de disminuir la probabilitat d’aparició
de la malaltia), com de prevenció secundària (fent una detecció precoç dels casos i intervenint
de la manera menys invasiva possible i intentant que allò aconseguit es mantingui), com en
prevenció terciària fent seguiment i rehabilitació dels casos amb l’objectiu d’evitar que el
problema es compliqui o incrementi l’afectació de la salut personal.
Tenint en compte l’alta prevalença de la obesitat infantil a España, sabent que reduint la obesitat
infantil es disminueix la probabilitat de ser obès en l’edat adulta, recordant que és en l’etapa
infantil on s’adquireixen hàbits que es mantindran al llarg de la vida (entre els que destaquem
els alimentaris i d’activitat física) i coneixent finalment els diversos problemes de salut i
psicosocials associats a la obesitat infantil creiem necessari intervenir precoçment a l’etapa
infantil.
Segons Carmen Porcar -Professora del grau en ciències de l’esport de la FPCEE Blanquerna- en
un article en el diari el 9 esportiu apunta que segons l’anàlisi econòmica de les conseqüències a
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llarg termini del sobrepès i la obesitat en adults destaca que la despesa serà més gran si no es fa
res que si s’inicien ara estratègies de tractament i prevenció a diferents nivells.

5.7 CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES DELS NENS DE 6 A 12 ANYS.
El programa d’intervenció va dirigit a nens de sis a dotze anys, per aquest motiu s’ha trobat
interessant conèixer quines són les característiques dels infants sans en aquesta edat. L’etapa
dels sis als dotze anys es considera la segona infància o la infància tardana (Delgado, B., 2008).
És en aquesta etapa quan el llenguatge oral i el pensament es van formant i progressant fins a
desenvolupar el pensament formal i consolidar-se a l’adolescència. A partir dels sis anys es
comença a consolidar la realitat com un tot. El desenvolupament del llenguatge adquireix una
nova dimensió a través del llenguatge escrit com a medi de comunicació i construcció del
coneixement.
Centrant-nos en el desenvolupament emocional i social, és en la infància tardana quan es
desenvolupa la comprensió emocional fins que és al final d’aquesta etapa quan la comprensió
emocional del nen serà molt similar a la de qualsevol adult. És també en aquesta etapa quan es
desenvolupa l’auto-concepte, format per una construcció cognitiva i social, la primera referent a
l’estructura o organització que adopten els continguts i la vàlua de l’auto-concepte i la segona
referent a la influència dels altres en la conformació d’aquests continguts. Segons Harter (2006)
l’autoestima és l’avaluació que fa la persona sobre la seva vàlua com a individu. Podem
diferenciar l’auto-concepte dels 5 als 8 anys, del dels 8 als 12. En la primera etapa trobem
definicions en relació al tipus de pensament tot o res i hi ha certa dificultat per internalitzar el
que els altres pensen d’ells a més de realitzar comparacions intra-personals basant-se en
comportament passats en comparació als actuals. És en la segona franja d’edat quan les
habilitats intel·lectuals i l’entorn social del nen influiran en l’auto-concepte i l’autoestima. És en
aquesta edat quan la capacitat de comparar el seu punt de vista amb els dels altres afavoreix la
comparació social, el nen és capaç de fer valoracions més exactes de les opinions dels altres i
està preocupat pels judicis que els altres li puguin fer. Al final de la infància l’auto-concepte es
consolida i un nombre important d’auto-atribucions es defineix per les comparacions entre
iguals.
També és en aquesta etapa quan es desenvolupen estratègies d’afrontament per a manejar les
emocions, els iguals esdevenen importants en el desenvolupament social ja que els nens passen
més temps amb altres nens, s’incrementa l’ interès i preocupació per a formar part d’un grup,
s’experimenten sentiments de pertinença i es va modulant el concepte d’amistat. Al final
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d’aquesta etapa el nen haurà elaborat idees molt ajustades sobre qui és, qui li agradaria ser i com
el veuen els altres.
En relació al desenvolupament físic i la imatge corporal es manifesta lent i estable si ho
comparem amb etapes anteriors del desenvolupament. A l’etapa dels sis als vuit anys el ritme de
creixement disminueix fins a l’inici de la pubertat. Tot i així es donen molts canvis, els músculs
s’enforteixen i augmenta la capacitat pulmonar fet que dona millores en les habilitats motores
alhora que es van desenvolupant les habilitats de córrer, saltar, trepar, llançar i collir. En aquesta
etapa, els canvis subtils en la proporció del cos i altres aspectes físics (podem pensar en
problemes de sobrepès i obesitat en el cas que ens ocupa) tenen efectes importants en el
desenvolupament social i de personalitat dels nens. Pensant en aquestes problemàtiques, segons
Sadurní, Rostán i Serrat (2008) els nens obesos tenen una menor autoestima, problemes de
conducta o depressió. A part, poden patir les burles d’altres nens i ser rebutjats per aquests.
Segons Harter (1997) l’aspecte físic és percebut com el domini que més correlaciona amb
l’auto-estima. No és fins l’edat escolar que s’adquireix la capacitat de realitzar comparacions
socials i utilitzar als altres per a mesurar els meus tributs personals (Ruble y Frey, 1991 citat
dins Sadurní et al., 2008). Finalment, segons Sadurní, Rostán i Serrat (2008) és durant l’edat
escolar que les avaluacions negatives s’organitzen com trets estables que poden ser resistents als
intents de desconfirmació. A més, a mesura que els nens es van desenvolupant van esdevenint
conscients de quins models de bellesa i quins cànons valora la seva societat.
Finalment, pel què fa al desenvolupament del coneixement social dir que als dos anys els nens
reconeixen la seva pròpia imatge i demostren l’existència del concepte visual d’ells mateixos.
Al voltant dels vuit anys comencen a mostrar les seves habilitats, preferències i aversions i com
senten i què penses de les coses de manera general. La consciència social va des de la
perspectiva egocèntrica del nen fins a l’habilitat per entendre, predir i respondre als sentiments i
perspectives dels altres, en l’adolescent (segons Slaby i cols., 1995 citat dins Sadurní et al.,
2008). Aquesta etapa de la vida és essencial per al desenvolupament de l’empatia i la captació
de perspectives.
Durant la infantesa, aprendre a avaluar-se a si mateix i conèixer les seves habilitat forma un
procés important. Els nens petits tendeixen a ser molt optimistes en relació a les seves habilitats,
però a mesura que entren a la infantesa mitja (entre els 7 i 10 anys aproximadament) comencen
a reflexionar sobre els seus èxits i fracassos i a relacionar fites internes amb estàndards externs.
Quan comencen a tenir de referent el que fan els altres per avaluar les seves pròpies habilitats, el
procés d’auto-avaluació es complica degut a les pressions a les que estan exposats respecte el
conformisme, la competència i la necessitat d’aprovació (Newman i Newman, 1998).
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5.7.1 Alimentació durant la infància.
Durant aquesta etapa es va adquirint independència i incrementa el desig de controlar el que ens
envolta. En l’alimentació, l’anterior no canvia sinó que el nen/a segueix volen mostrar la seva
autonomia mostrant així els seus gustos i aversions (García, Muñoz, 2007).
El gust pel menjar es va adquirint amb el temps i els infants poden tendir a menjar sempre el
mateix o a resistir-se a provar determinats aliments. Pot resultar difícil discernir aquest acte com
quelcom emocional o com una aversió a un determinat aliment. També, és habitual que utilitzin
l’alimentació per a reafirmar-se o oposar-se al control exercit pels adults i així, començar a
perfilar la seva independència (García, Muñoz, 2007) .
En aquesta edat, hi ha una forta influència de la família i la publicitat. No és recomanable seguir
mai una dieta monòtona, ja que l’efecte sorpresa és molt millor. També, cal deixar-los escollir el
que menjaran de tan en tan, essent flexibles sobre els límits marcats en l’alimentació, sempre
però, tenint en compte que no sempre han de menjar el que els hi agrada o bé de gust, sinó que
cal que controlem el que mengen fixant uns límits entre els aliments saludables i els que no ho
són, oferint-los uns hàbits saludables per al futur. El que si ha d’estar molt estructurat és
l’horari, calen pautes horàries regulars com també s’han d’incloure tots els àpats. En aquesta
etapa continuen els processos d’imitació en la selecció d’aliments i apareixen preferències a
aliments similars o completament diferents als dels pares, en relació a la creació de la pròpia
identitat del nen o nena.
Dins els mecanismes dotadors de preferències trobem la presència de companys i adults a qui
els nens imiten i els aporten seguretat, la tonalitat afectiva del context on emocions positives
generen preferències, els indicis sensorials i el gust, la observació, la imitació i la resposta
hedònica als indicis externs a l’objecte, per exemple aquells aliments que venen amb regal.
Finalment, cal tenir en compte que els nens/es van variant la seva gana, ja pot ser degut a les
diferents fases de creixement, segons si aquestes són més ràpides o més lentes o bé degut al
nivell d’activitat física que realitzin, entre d’altres.
6. CONTEXTUALITZACIÓ

6.1 QUÈ S’ESTÀ FENT A EUROPA I A ESPANYA?
A Espanya, des del Ministeri de Sanitat s’han desenvolupat diversos estudis i estratègies amb
l’objectiu d’estudiar i intentar resoldre el greu problema de la obesitat infantil:
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-Estratègia mundial sobre alimentació, activitat física i salut (OMS, 2004) amb l’objectiu de
reduir els factors de risc de malalties cròniques que tenen com a base una dita poc saludable i un
estil de vida sedentari, a través del desenvolupament d’accions de salut pública. Incrementar la
consciència i comprensió de les influències de la dieta i l’activitat física com l’impacte que
aquestes tenen sobre accions preventives. Desenvolupar polítiques a nivell global, nacional i
regional i promoure la investigació sobre alimentació i activitat física.
-Carta Europea conta la Obesitat (Oficina Regional de la OMS i Comissió Europea, 2006) amb
la finalitat de col·locar la obesitat en un dels primers llocs de les agències públiques i de salut
pública i fomentar una major consciència i compromís públic com també proporcionar
orientació política per enfortir l’acció en la regió. Per això es plantegen ajudar als països de la
unió europea en avaluar les seves necessitats, situació, tendències i politiques, reunir i analitzar
les evidències de l’efectivitat de les polítiques d’intervenció i facilitat el traspàs de coneixement
i intercanvi de bones pràctiques.
-Llibre blanc Estratègia Europe sobre problemes de salut relacionats amb l’alimentació i
l’activitat física (Comissió Europea, 2007). Se centra en les mesures que afecte als àmbits de
competència de la UE fonamentalment de caràcter legislatiu i econòmic com ara regular la
publicitat –sobretot la que va dirigida al públic infantil- i etiquetatge nutricional dels aliments.
Donar opció a un estil de vida més saludable, legislant a favor d’un major consum d’aliments
saludables. Prioritzar l’abordatge de la obesitat infantil especialment a partir d’accions en
l’entorn escolar amb el suport de formació específica als professorat i col·laboració amb les
famílies.
-PAAS (Plan para la Promoción de la Activitad Física Saludable), Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya (2004) amb l’objectiu de sensibilitzar a la població de la pràctica
regular d’exercici físic i alimentació saludable, desenvolupament d’accions informatives i
educatives, promoure acords i compromisos amb els diferents àmbits per potenciar estratègies
de cooperació.
-Estratègia NAOS, iniciada al 2005, es tracta d’una estratègia per a la nutrició, activitat física i
prevenció de la obesitat propulsada des del Ministeri de sanitat i consum a través de l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN). L’objectiu de l’estratègia és
sensibilitzar a la població del problema que la obesitat representa per a la salut i impulsar totes
les iniciatives perquè sobretot els nens i joves adoptin hàbits de vida saludables. Per això,
dissenya un conjunt d’activitats dirigides a tota la població, però centrades en els nens i joves
els quals poden modificar els seus hàbits alimentaris i d’activitat física.
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-Programa PERSEO (ME, 2012), programa pilot escolar amb l’objectiu de promoure hàbits
alimentaris saludables i estimular la pràctica d’activitat física regular en les escoles per tal de
prevenir la obesitat i altres malalties. El programa va dirigit a nens d’entre 6 i 10 anys i es
desenvolupa en 67 centres escolars d’Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Galícia, Múrcia i
Ceuta i Melilla.
-Programa THAO: Programa de prevenció de la obesitat infantil que es desenvolupa a França i a
Espanya, concretament a Andalusia, Madrid i Catalunya (Sant Carles de la Ràpita i
Castelldefels).
-Estudi enKid (Serra, Ribas, Aranceta, Pérez, Saavedra i Peña, 2003). És un estudi transversal
realitzat sobre una mostra aleatòria de la població espanyola amb edats compreses entre 2 i 24
anys. Segons les conclusions, tal com s’ha dit anteriorment, la prevalença de la obesitat a
Espanya és del 13,9% i la del sobrepès i obesitat del 26,3% (només sobrepès, 12,4%). Per
edats, són els joves de 6 a 13 anys els que presenten valors més elevats d’obesitat.
-Programa Niñ@s en Movimiento, programa de tractament integral de la obesitat infantil que
motiva a l’activitat física i posa especial interès en l’augment de l’autoestima, les relacions
socials i promou una alimentació normo calòrica i equilibrada, tant del nen com del seu entorn
familiar, en combinació amb els principis de teràpia cognitivo-conductuals. Després de cinc
anys d’aplicació a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, els resultats han estat molt favorables
en totes les variables valorades (antropomètriques, psicològiques i dietètiques) (Medicina
clínica 2008; 131(7): 245-249). Aquest programa va dirigit a nens entre 4 i 6 anys, nens entre 7 i
12 i adolescents d’entre 13 i 18 i el centre coordinador és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
-Es van fer intents per a controlar la publicitat en la televisió sobre aliments energètics dirigits a
nens. Inclús, es va desenvolupar la Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició, que prohibeix la
venta de begudes ensucrades i alimentes rics en grasses i sucres en col·legis públics. -Ley
17/2011, del 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición-. Els resultats indiquen que per al
moment, aquestes mesures no han estat suficientment eficaces. A Espanya aquest programa
s’aplica a Àlaba, Alicant, Andorra, Asturies, Barcelona, Bilbao, Castellò, Còrdova, Girona, La
Rioja, Gran Canaria, Lleida, Madrid, Màlaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Teruel,
València, Vizcaya i Saragossa. També es duu a terme a Argentina, Equador i Mèxic.
-L’agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i la fundació Alimentum
firmen un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla de Foment d’Hàbits de
Vida Saludables en Població Espanyola (Pla HAVISA).
- Al 2007 es va realitzar una campanya per a la prevenció de la obesitat infantil. La campanya
s’anomena: ¡Despirta, desayuna, come sano y muévete! proposada pel Ministeri de Sanitat i
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Consum. Aquesta es va transmetre mitjançant spots televisius, ràdio, premsa i tríptic informatiu.
L’objectiu és promoure hàbits alimentaris saludables de la infància, incidint en l’esmorzar degut
a la seva importància en l’àmbit de la prevenció en tant que és el primer àpat del dia. El públic
objectiu de la campanya és tota la població general, en especial els joves menors de 13 anys, els
pares, així com els professionals de l’educació, tots ells responsables d’una bona alimentació.
Vegem

l’espot

publicitari

en

el

següent

enllaç

http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/videos/obesidadInfant07.mpg
-Aquest 2014 continuaran els missatges saludables en la publicitat d’aliments i begudes en la
televisió. HAVISA promoguda per AECOSAN i la Fundació Alimentum inicien el segon any
amb aquesta campanya amb l’objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar a la població espanyola
sobre la necessitat d’una alimentació equilibrada, variada i moderada, com la necessitat de
complementar-la amb la pràctica regular d’activitat física. Aquesta campanya va ser presentada
al Govern per combatre la obesitat i el sedentarisme de la població espanyola. Des de gener de
2013 s'estan incloent una sèrie de missatges de foment d'estils de vida saludables en la publicitat
emesa en televisió per algunes de les principals empreses d'alimentació i begudes, les integrants
de la Fundació Alimentum: Bimbo, Calvo, Campofrío, Coca-Cola, Corporación Alimentaria
Peñasanta, Danone, Deoleo, ElPozo Alimentació, Ferrero, Gallina Blanca, Grefusa, Grup
Lactalis, Grup Llet Pascual, Hero, Kellogg's, Mondelèz, Nestle, Nutrexpa, Orangina
Schweppes, Panrico, Pepsico, Pescanova, Unilever i Wrigley. Al mes de maig es va adherir
l'empresa Bolton Cile Espanya.
-Activilandia és una iniciativa de la difusió de l'estratègia NAOS de l’organisme autònom
AESAN (Agència Espanyola de seguretat alimentària i nutrició) adscrita al Ministeri de Sanitat,
serveis socials i Igualtat. Activilandia és parc temàtic Virtual dedicada específicament a
promoure hàbits alimentaris saludables, activitat física variada, oci actiu i altres plataformes
virtual. Es tracta d’una plataforma virtual que combina contingut entretingut i educatiu amb
formats audiovisuals: Jocs digitals, vídeos, música, descàrregues, animacions, 2D i 3D,
concursos, etc. Presentat en suport digital multiplataforma accessible per internet, està totalment
enfocat a informar i motivar canvis en l'alimentació i la pràctica d'exercici o l'activitat física per
adquirir nous comportaments saludables a la vida quotidiana dels usuaris: informació i consells
per fer menjar variat i equilibrat, família, activitats extraescolars i jocs, en el parc amb els amics,
esports, dansa, etc. L’objectiu d’Activalandia és, en tant a acció comunicativa divulgativa,
sensibilitzar i informar sobre com adquirir hàbits saludables per a poder prevenir el sobrepès i la
obesitat infantil, contribuint a què els nens i nenes i les famílies modifiquin alguna hàbits i
adoptin estils de vida més saludables. Els objectius específics són promoure una alimentació
saludable, variada, amb menys calories i equilibrada. Reduir el sedentarisme fomentant la
pràctica d’activitat física habitual o regular, i promoure la salut i prevenir el sobrepès i la
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obesitat. El joc, està dirigit a nens i nenes entre 6 i 12 anys i bona part dels recursos estan
orientats

a

les

famílies

i

educadors.

Vegem

aquesta

iniciativa

a

http://www.activilandia.es/observatorio.html#utilidad
Pel què fa a actuacions a nivell de ciutat, a Girona trobem diverses iniciatives entre les quals
destaquem les següents:
L'Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA) de l’ajuntament de Girona és un equip
interdisciplinari format per una metgessa, una psicòloga, tres persones diplomades en infermeria
i una auxiliar administrativa. Els serveis i recursos de l'EMPSA són gratuïts per a la ciutadania
de Girona. L’objectiu de l’equip és educar i promocionar estils de vida saludables per tal de
millorar la salut de les persones; treball directe amb grups d'infants, joves, adults i gent gran i
altres col·lectius específics; assessoraments i facilitació de material didàctic; treball familiar i
amb docents campanyes de sensibilització; metodologia activa i participativa.
En relació a l’alimentació dels infantis realitzen diversos tallers, entre els quals trobem:
-Els berenars cardiosaludables dirigits a infants de P3. L’activitat es centra amb
l’alimentació i l’activitat física que ajuden a mantenir una correcta salut cardiovascular.
Es realitza mitjançant una sessió de titelles i una sessió informativa juntament amb el
berenar saludable.
-Hàbits alimentaris: “Menjar bé és divertit”. Amb l’objectiu d’implicar als centres
educatius en la promoció d’hàbits de vida saludables respecte l’alimentació i exercici
físic i sensibilitzar a la població de la importància de mantenir una alimentació sana i
vida activa. Aquesta activitat és presentada per un membre de l’Aecc-Catalunya contra
el càncer i es dirigeix al cicle mitjà d’educació primària.
-Hàbits alimentaris: Alimentació i exercici físic dirigit als alumnes de 6è d’educació
primària. A partir d’un material preparat, es realitza una xerrada pràctica i participativa
a l’aula. La xerrada es realitza per treballar la obesitat a la infància i l’elevat percentatge
d’abandonament de l’activitat física i l’esport, sobretot en nenes al acabar la primària.
-“La gimcana de la dieta mediterrània”. Activitat dirigida a cicle mitjà d’educació
primària amb l’objectiu de contribuir d’una manera lúdica (amb la realització de jocs,
tallers de cuina o manualitats) en allò relacionat amb una alimentació saludable, els
bons hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física.
D’altra banda, l’any 2013, al mercat del Lleó de Girona arranca el projecte FruitaVerdura 3.0
amb la finalitat de fomentar hàbits d’alimentació saludables als infants mitjançant codis QR.
Aquest projecte va durar una setmana on s’informava als participants de quina era l’alimentació
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més beneficiosa mitjançant el codis QR. En una primera etapa es recollia informació sobre els
hàbits alimentaris dels infants, se’ls informava amb els codis QR i en una última fase es volia
que els nens comparessin les recomanacions amb la seva pròpia dieta. Vegem-ne més en
aquesta

notícia

del

diari

de

Girona

a

dia

09.10.2013,

http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/10/09/arrenca-projecte-fruitaverdura-30al/638348.html
L’1 de Juliol del 2013, en el mateix espai, Mercat del Lleó de Girona, es van habilitar les
instal·lacions per a crear un Punt de salut sobre alimentació saludable amb l’objectiu de posar a
disposició de tots els ciutadans que ho desitgessin, la possibilitat de fer consultes sobre
alimentació i dieta saludable, recomanacions, pautes, etc. Aquest punt el formaven un
metge/dietista i un psicòleg de l’Entitat de l’EMPSA (Equip Municipal de Promoció de la Salut,
Ajuntament de Girona).
A Girona també trobem un centre de SETCA (Servei Especialitzat en Trastorns de la Conducta
Alimentària) on es tracta la obesitat infantil a través del programa Nens en moviment.
Gairebé tot l’anterior es centre en la prevenció de la obesitat i promoció d’un estil de vida
saludable, ja sigui mitjançant campanyes o espots publicitaris o bé mitjançant dinàmiques i
activitats amb alumnes, entre d’altres. Pel què fa a la intervenció un cop el problema ja està
instaurat es fan poques coses, tret del centre SETCA de Girona i el programa nens en moviment.
D’aquesta manera, proposo la creació d’un programa que actuí en aquest sentit, més
concretament, intervenint en aquells casos on la obesitat o el sobrepès ja està instaurat tot i que
de manera precoç, fet que ens permet intervenir. Vegem a continuació amb més detall la
proposta d’intervenció.

7. METODOLOGIA
Per a elaborar aquest treball he cercat informació a bases de dades com el Psycinfo, Psicodoc i
Isi Wok web of knowledge d’on he obtingut diversa informació en forma d’estudis i/o articles
d’interès. Les paraules clau utilitzades han estat niños obesos, desarrollo, childhood obesity,
emotional health, cognitive behaviotal therapy, etc. Articles cercats entre el període 1994 i
2014. Amb un total de 38 articles. També, he cercat bibliografia en diversos llibres citats a
l’apartat corresponent, un total de 12 llibres. Altrament, he realitzat una entrevista a una pediatra
d’un centre d’atenció primària (CAP Figueres) per a obtenir informació sobre quin protocol
segueixen des d’atenció primària en casos d’obesitat i/o sobrepès infantil. També m’he dirigit a
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l’EMPSA (Equip Municipal de Promoció de la Salut) de Girona a demanar informació sobre les
actuacions que realitzen per a la prevenció de la obesitat i el sobrepès com també al Centre Jove
de Salut de la mateixa localitat i a SETCA (Servei Especialitzat en Trastorns de la Conducta
Alimentaria). Dels anteriors llocs on m’he dirigit, allà on he obtingut més informació sobre les
activitats que realitzen és a l’EMPSA i al centre jove de salut, com també de la pediatria del
centre d’atenció primària de Figueres. En el cas de SETCA, em van derivar a la pàgina web del
seu centre de Barcelona on em van dir que trobaria la informació del que buscava, negant-se a
l’entrevista proposada. En aquest sentit, m’he assabentat de la metodologia de tractament que
duen a terme en casos d’obesitat infantil a través de la seva pàgina web consultada a Internet.
Pel què fa a l’entrevista realitzada a la pediatra, aquesta va comentar-me, entre diversos
aspectes, que el programa nens en moviment es duia a terme al CAP Ernest Lluch de Figueres,
va deixar de realitzar-se degut a la despesa econòmica que comporta als pares dels nens que
participen al programa, despesa que es deriva dels materials educatius que s’utilitzen en aquest
mateix programa.
D’aquesta manera, amb la cerca d’informació a les diverses bases de dades citades amb
anterioritat i amb els llibres consultats, així com els recursos on-line i entrevistes vaig començar
a tenir dades fiables per construir l’apart teòric del present treball. Un cop coneixent la
informació necessària per la temàtica que ens ocupa, vaig començar a construir una proposta
d’intervenció per a la prevenció secundària o tractament de la obesitat i el sobrepès dels nens i
nenes d’entre sis i dotze anys.
La present proposta d’intervenció pretén ser un programa de prevenció secundària de la obesitat
i el sobrepès en edat infantil amb la col·laboració dels pares. Concretament s’utilitzarà l’espai
dels centres cívics de la ciutat per a dur a terme el programa. Aquest, es dirigirà a nens d’entre
sis i dotze anys i també als seus pares. El programa durarà sis mesos en els que es realitzarà una
sessió setmanal d’una hora i mitja amb els infants, de manera grupal, mentre que paral·lelament
es durà a terme una psicoeducació als pares d’aquests també d’una hora i mitja, cada quinze
dies. Els infants vindran tots els dijous i es parlarà amb els pares per a saber quin dia prefereix
venir la majoria, de manera que es pugui consensuar entre tots en dia de la setmana que es durà
a terme la psicoeducació.
S’ha creat aquesta proposta d’intervenció o programa pensant que l’ideal seria que els pediatres
que treballen en centres d’atenció primària (CAP), que són els primers que veuen o detecten que
l’infant pateix un problema d’obesitat o sobrepès, siguin els responsables de derivar als pacients
infanto-juvenils que considerin a aquest programa. Sabem que des d’atenció primària es tracta
l’obesitat des d’un punt de vista mèdic i endocrí, sense incidir en la vessant psicològica i
psicosocial, tan necessària en aquesta etapa, ja que s’ha vist com els problemes psicològics
40

afecten a les persones que pateixen obesitat al llarg de la seva vida i incideixen també en
l’etiopatogènia. D’aquí la importància d’incloure aquests infants en un programa de prevenció
secundària de la obesitat i el sobrepès infanto-juvenil on si que s’incideixin en aquests aspectes.
L’objectiu de la proposta d’intervenció o programa (anomenat “En Marxa”), és disminuir la
ingesta calòrica, equilibrar la despesa energètica, augmentar l’activitat física i tractar aspectes
psicològics com incrementar les habilitats emocionals, treballar l’autoestima i dotar d’autocontrol. A part, també s’inclou en el programa als pares o tutors dels infants que acudeixen a
aquest. Per tant es pot dir que es treballa per dues vies, per una banda amb els infants i per altra
amb els seus pares o tutors/cuidadors.
S’ha pensat que caldrien diversos professionals per a dur a terme la present proposta
d’intervenció. Aquesta seria una manera de treballar interdisciplinariament entre professionals
de diversos àmbits. Per una banda trobem el metge o pediatra que és qui primer detecta els casos
d’obesitat i sobrepès infantil amb les visites rutinàries anuals. Com a professionals necessaris
per a dur a terme el programa hi trobem una persona instructora de ioga per a dur a terme la part
d’exercici físic que es farà en cada sessió amb els infants, un o dos psicòlegs/gues depenent del
volum d’infants que acudeixin al programa, un/a nutricionista, un cuiner o cuinera i un/a
professor/a d’educació primària o monitor/a de lleure que s’encarregarà d’oferir un servei de
guarderia dels nens mentre els pares acudeixen a la psicoeducació quinzenal hi porten als fills si
no tenen disponibilitat per deixar-los en algun altre lloc.
Cal dir que en aquells casos on sigui necessari un suport psicològic addicional, com podria ser
un cas que presenti depressió greu o casos on el clima familiar sigui molt desestructurat, per
exemple, es treballarà conjuntament amb el centre de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ) o es
derivaran casos a aquest servei.

8. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
Tal com s’ha dit anteriorment, la proposta d’intervenció pretén ser un programa de prevenció
secundària de la obesitat i el sobrepès en edat infantil amb la col·laboració dels pares. Aquest, es
dirigirà a nens entre sis i dotze anys i també als seus pares. La idea és que el programa es pugui
dur a terme al centre cívic de la ciutat. El programa durarà sis mesos en els que es realitzarà una
sessió setmanal d’una hora i mitja amb els infants, de manera grupal, mentre que paral·lelament
es durà a terme una psicoeducació als pares d’aquests també d’una hora i mitja, però en aquest
cas, cada quinze dies.
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Les sessions grupals amb els nens i nenes són d’una hora i mitja dividides en tres parts, els
primers trenta minuts es destinaran a realitzar activitat física i relaxació. La OMS recomana un
mínim de 60 minuts d’activitat física diària per a mantenir un pes normal i un bon estat de salut
en els infants. És per això que en el programa s’inclouen 30 minuts d’activitat física al
començament de cada sessió. Pensem que incloure trenta minuts d’activitat física
complementarà l’activitat física que els infants realitzen a l’escola i en el seu temps lliure. A
més, d’aquesta manera es reforça el fet de realitzar activitat física, donant pautes per a realitzarne també a casa. Com s’ha dit, també es vol treballar la relaxació, per això pensem que realitzar
ioga és una bona opció per a treballar ambdues coses, ja que amb el ioga es realitza activitat
física amb el plus que aporta la relaxació degut a què amb aquesta disciplina es centra la
consciencia en la respiració, la respiració regulada i la relaxació conscient.
El ioga és un dels components del programa pilot Be a Fit Kid que té com a objectiu millorar
l’exercici físic i nutrició dels nens (Slawta, Bentley, Smith, Kelly, i Syman-Degler, 2008) .
Seguint aquest programa que té per duració 12 setmanes, es va observar que els nens milloraven
significativament la seva composició corporal, aptituds, coneixements de nutrició i hàbits
dietètics. L’anterior suggereix que els programes de salut que inclouen el ioga són ben rebuts
pels nens i poden influir de manera favorable a l’excés de pes i el desenvolupament de malalties
relacionades. De l’estudi realitzat a 31 nens entre 7 i 12 anys amb asma bronquial on 16 van ser
assignats a un programa de ioga i els altres formaven el grup control, s’extreu que després de set
setmanes de pràctica millora l’índex de massa corporal, la flexibilitat, la força muscular i la
condició cardio-pulmonar. D’aquestes dades s’extreu doncs que el ioga pot millorar la condició
física dels nens. Finalment, a part dels beneficis sobre l’aptitud física, el ioga també és possible
que també sigui beneficiós per les funcions cognitives i executives ha que inclou diverses
tècniques mentals. També el ioga influeix en l’estadi emocional, ajudant a millorar l’autoestima,
aportant major benestar percebut i disminuint les conductes negatives (García, 2011).
Més concretament, en el pla físic el ioga ajuda a desenvolupar la motricitat i coordinació de
moviments corporals, desenvolupant la musculatura de l’esquena i l’abdomen, afavorint un bon
manteniment de la columna vertebral, possibilitant l’estat de recuperació en cas de fatiga,
estimulant les funcions vitals, entre d’altres. En el pla psíquic el ioga calma, distén, connecta
amb la vida interior, i en el cas dels nens tímids o amb una autoestima baixa, les postures
investides i d’equilibri ajuden a sentir-se segurs i a dominar el cos (Lahoza, L., 2012).
Com s’ha dit, el temps destinat a la realització de ioga durant les sessions del programa és de
trenta minuts. La hora restant de la sessió es destinarà al comentari de les tasques encomanades
a realitzar als nens en el període entre sessions i al desenvolupament d’un nou tema o dinàmica
a tractar, que anirà variant en funció del mes. Altrament, en cada sessió es proposaran exercicis
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o activitats que els nens/es hauran de realitzar a casa amb l’ajuda dels seus pares si és necessari,
que hauran de portar fetes per a la propera sessió. El programa, durarà sis mesos, el primer mes
es treballarà l’alimentació saludable, el segon mes l’exercici físic, el tercer mes l’autoestima, el
quart mes les emocions, el cinquè mes les emocions relacionades amb la ingesta i l’autocontrol i
el sisè més es realitzarà un seguiment i comiat.

8.1 INSTRUMENTS I APARELLS D’AVALUACIÓ
Creiem convenint abans de començar el programa, conèixer més als nens, per això els
administrarem el questionari CBCL (Child Behavior Checklist) de Achenbach, 1991. Es tracta
d’un qüestionari pensat per a la població entre 4 i 18 anys i serveix per a obtenir informació dels
nens/es a partir dels seus pares o cuidadors o d’ells mateixos ja que el sistema Achenbach
consta de tres parts, el CBCL per a ser complementat pels pares o cuidadors, el Formulari
d’Informe del mestre i l’auto-informe per a joves. Els tres instruments inclouen 8 síndromes:
Retraïment, Queixes somàtiques, Ansietat/depressió, Problemes socials, Alteracions del
pensament, Problemes d’atenció, Conducta infractora i Conducta agressiva. També, s’obtenen
dos tipus d’informació, una sobre les habilitats o competències dels nenes mitjançant l’escala de
competència social i una altra sobre els seus comportaments problemàtics, mitjançant l’escala
de problemes.
També, administrarem un qüestionari sobre els aspectes de la conducta alimentària en nens,
aquest és l’EPI-C (L’Eating Pattern Inventory for Children) (Schacth et al, 2006). Aquest
instrument avalua les dimensions psicològiques de la conducta alimentària en nens mitjançant
20 ítems amb resposta dicotòmica (si, no). Avalua quatre factors: La restricció de la dieta,
l’alimentació emocional, l’alimentació externa i la pressió paterna per a menjar. Aquest
instrument ha estat traduït i validat al castellà per Thomas, (2012).
També, s’administrarà als infants i als pares i mares d’aquests l’ Escala de clima social en la
Família (FES). Aquesta escala ha estat elaborada per Moos, et al. 1974, els seus ítems estan
agrupats en 10 subescales que defineixen tres dimensions: les relacions, el desenvolupament i
l’estabilitat. La primera dimensió (relacions) avalua el grau de comunicació, interacció
conflictiva i la lliure expressió dins la família. La segona dimensió (desenvolupament) avalua
l’autonomia, la moralitat-religiositat, el processos intel·lectuals i culturals. La darrera dimensió
(estabilitat) informa sobre l’estructura i organització de la família i el control que uns membres
exerceixen sobre els altres. Administrant aquesta escala als pares, mares i infants podrem veure
les diferents perspectives d’aquests en relació a la seva interacció familiar i clima familiar i si
coincideixen o no.
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Bàscula, medidor d’alçada i cinta mètrica per tal de tenir un control del pes dels infants i
veure quant medeixen i calcular el perímetre abdominal. Amb aquestes dades podrem calcular
l’Índex de massa corporal i podrem comparar la circumferència abdominal abans i després de la
participació en el programa.
Els instrument i aparells s’administraran als usuaris del programa abans de començar i un cop
aquest hagi acabat, d’aquesta manera tindrem dades objectives que ens seran d’especial interès
per avaluar els resultats que hagi tingut el programa.
Altrament, per avaluar les activitats que es duen a terme en el programa utilitzarem una escala
likert d’onze punts on els nens hauran d’avaluar la utilitat dinamització de cada dinàmica.
D’aquesta manera sabrem quines activitats han resultat amenes i agradables, tan com útils per
als nens i nenes i quines no tant, i que per tant fora bo suprimir-les de cares a següents
implementacions del mateix programa. Seguidament veiem la metodologia d’avaluació:
Valora en aquesta escala fins a quin punt aquesta activitat et resulta útil. Essent 0 gens útil i 10
molt útil:
Gens útil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Molt útil

Valora en aquesta escala fins a quin punt aquesta activitat t’ha resultat entretinguda. Essent 0
molt avorrida i 10 molt interessant o entretinguda:
Molt avorrida

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

Molt interessant o entretinguda

8.2 TÈCNIQUES I EINES
En la present proposta d’intervenció s’utilitzen diferents tècniques de modificació de conducta i
d’altres de caire cognitiu. També, s’utilitzen eines per complementar el programa, aquestes a
continuació s’enumeren:
-Tècniques de maneig de contingències com el contracte conductual, el reforç social i
l’economia de fitxes per tal d’implementar o mantenir una conducta com ara consumir certs
aliments, fer 5 àpats al dia, disminuir el consum de certs aliments, realitzar activitat física de
forma continuada, etc.
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-Reforçament positiu: Emissió d’una conducta que serà reforçada socialment mitjançant un
somriure, carícies, abraçades, entre d’altres. O bé emissió d’una conducta reforçada mitjançant
estímuls canviables (molt relacionat amb l’ecomomia de fitxes).
-Economia de fitxes: Sistema d’organització de contingències externes amb la finalitat d’establir
un control estricte sobre un determinat ambient, de manera que permet controlar les conductes
que una persona realitza en un entorn determinat. S’utilitzaran fitxes o cares somrient o tristes.
-Contracte conductual: Mitjançant aquesta estratègia la persona regula el seu comportament,
establint normes o regles.
Tècniques d’auto-control dins les quals trobem el contracte conductual i les tècniques de control
conductual com l’auto-observació i els auto-registres.
-Tècniques de modelat que rebran dels pares i dels guies del programa com també dels seus
companys de grup.
-Tècniques de control conductual que permetran assegurar que les conductes apreses es
realitzen. Com ara auto-registres de l’alimentació, auto-registres de l’activitat física i d’altres
auto-registres varis. Aquest tipus d’exploració es traca d’una auto-observació i posterior autoregistre, esdevenint així una avaluació subjectiva implicant que sigui la pròpia persona qui anoti
el que menja, quan ho fa i com se sent com les circumstàncies on ocorre i la situació o moment
en què ha succeït la conducta.
-Tècniques cognitiu-conductuals: Pel què fa a les conductuals s’inclou la modificació de
conducta ja que l’obesitat molt sovint s’acompanya d’alteracions de conducta, per això és tan
important abordar aquestes no tan sols en la fase de perdre pes sinó que és molt útil per a
mantenir aquesta disminució de pes. En el cas que ens ocupa, amb els infants l’objectiu no és
perdre pes i no ens marcarem uns objectius setmanals de pèrdua de pes sinó que l’ideal serà
mantenir aquest pes i que no augmenti, fent als nens conscients dels patrons alimentaris i
d’activitat física que els poden beneficiar en aquest manteniment i treballant l’autoestima, els
sentiments i emocions que intervenen en aquest procés. Segurament, tot l’anterior s’acabarà
traduint en una disminució de pes però es vol deixar clar que en cap moment es transmetrà que
l’objectiu és aquest ni es marcaran fites impossibles d’aconseguir en aquest sentit ja que
l’anterior no fa més que provocar més estrés i ansietat al problema. En aquest sentit, si que es
vol una modificació de conducta, amb l’objectiu d’ajudar a la persona a trobar aquelles
conductes anòmales o perjudicials, sobretot en relació a la ingesta d’aliments i a l’activitat física
i conèixer i treballar aquells fets de caire psicològic que modulen, regulen o intervenen en la
malaltia, com també aquells més socials.

45

Què podem fer en aquest sentit amb els infants? Se’ls ensenyarà a distingir entre les senyals de
fam i sacietat, menjar a poc a poc, mastegar bé els aliments, reduir la mida de les racions i
controlar l’horari i ordre dels menjars. També se’ls ensenyarà a establir objectius de pèrdua de
pes realistes i a aprendre a reconèixer els factors que activen una ingesta no adequada com
també s’incidirà en l’autocontrol mitjançant auto-registres de tot el què mengen i l’exercici que
realitzen. Caldrà se’ls vagi reforçant la conducta valorant els objectius i l’esforç aconseguit i
se’ls ajudarà a adonar-se que petits canvis milloren la seva qualitat de vida. Es pretendrà reduïr
el nivell d’estrès i ansietat. També se’ls educarà en nutrició bàsica i informarà per incrementar
l’activitat física diària i disminuir el sedentarisme i finalment s’inclourà el suport social i
familiar amb la psicoeducació als pares.
Pel què fa a les tècniques cognitives, aquestes tenen la finalitat de modificar patrons de
pensament i creences, per això cal centrar-se en els processos mentals i els pensaments, sobretot
en els pensaments automàtics, creences irracionals, pensaments disfuncionals i distorsions
cognitives.
A part, en el programa s’utilitzen altres eines que s’ha vist que són útils, aquestes són:
-Ioga. El ioga forma part de la doctrina filosòfica hindú i es basa en les pràctiques ascètiques, la
contemplació i la immobilitat absoluta per arribar a un estat de perfecció espiritual. Es tracta
d’un conjunt de tècniques de concentració derivades d’aquesta doctrina filosòfica que es
practiquen per aconseguir un major control físic i mental. Les tècniques més eficaces són la de
relaxació i la respiració controlada. La pràctica del ioga ensenya als nens/es tècniques de
respiració i relaxació per fer front a qualsevol situació de tensió que se’ls presenti. Ajudant així
a relaxar-se i a conèixer-se millor a si mateixos. Ajuda també a canalitzar l’energia, l’ansietat i
la por, alhora que tranquil·litza, ajuda a concentrar-se i millora l’estat d’ànim.
A més de divertir als infants el ioga implica el desenvolupament dels músculs motors i el
desenvolupament de la musculatura fina i gruixuda alhora que ajuda a adquirir equilibri. També
promou un bon nivell d’autoestima, coordinació, redueix l’estrès, perfecciona el
desenvolupament dels sentits, millora la concentració i memòria, canalitza l’energia, millora la
interacció amb els altres i l’expressió corporal. Tot l’anterior serveix per a l’auto-coneixement i
l’auto-control tan físic com emocional.
-Mandales. Amb els mandales aconseguim que qui els pinta es relaxi i comenci a manifestar un
canvi intern tenint la possibilitat d’expressar allò que verbalment costa. Així, s’aconsegueix
l’harmonització de les emocions arribant a una major concentració, el nen se sent lliure,
utilitzant els colors que decideix. El mandala aporta beneficis tant per la seva forma com pels
colors múltiples. També, ajuden als nens/es a descobrir la seva creativitat, descobrir-se a si
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mateixos i al què els envolta, tranquil·litzar-se i guanyar confiança i seguretat, expressar-se
millor amb el món exterior, despertar els sentits, connectar amb la seva essència, descobrir
emocions, desenvolupar paciència i creativitat. Els nens/es poden explorar el dibuix i
interpretar-lo segons les seves vivències i sentiments.

8.3 OBJECTIUS
-Modificació dels hàbits alimentaris. Mitjançant tècniques de control d’estímuls, estratègies per
a modificar l’estil de menjar en relació a la velocitat en la ingesta i reconeixement de senyals
fisiològiques de fam i sacietat. No es parteix únicament dels principis alimentaris bàsics
associats a la piràmide nutricional, sinó que es treballa des de les preferències alimentàries
juntament amb un sistema d’economia de fitxes i s’utilitza el joc i la motivació.
-Modificació de patrons d’activitat física. Iniciant un procés gradual d’implementació d’activitat
física començant per activitat física informal com ara pujar i baixar escales fins a la realització
d’activitat física i exercici físic programat, a part de l’activitat física que es duu a terme al llar
del programa.
-Disminució de l’Índex de massa corporal. Entenem que l’anterior contribuirà a una disminució
de l’índex de massa corporal. Sabem que en població infanto-juvenil es considera acceptable un
IMC per sota del percentil 85.
-Modificació d’hàbits dins el nucli familiar. Per tant cal participació dels progenitors o tutors ja
que la família és un agent actiu del canvi.
-Entrenament en la capacitat de reconèixer les emocions i noves estratègies per a fer-hi front.
-Treballar la imatge corporal en l’auto-concepte.
-Abordar aspectes psicològics i psicopatològics derivats de la obesitat.
8.4 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ AMB ELS INFANTS
Tractament holístic de la obesitat infantil on s’implica a l’atenció primària (CAP-pediatres
infantils) les escoles, als pares i als nens. Els millors resultats de diferents intervencions per la
prevenció de la obesitat s’obtenen d’aquelles intervencions que inclouen educació alimentaria,
exercici, menys televisió, suport familiar i suport escolar. La proposta d’intervenció inclourà
una part on es realitzarà exercici físic, una altra on es donarà informació i finalment es
realitzaran dinàmiques i s’emportaran feina a casa. S’ha cregut convenient que l’activitat física
que es digui a terme en el programa es realitzi mitjançant exercicis de ioga, com per exemple,
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alguns dels proposats per Garcia, 2011. En aquest sentit, s’ha vist que el ioga es una activitat
que es pot realitzar en grup, tal com és el cas que ens ocupa i a més d’exercitar diversos músculs
del cos, els nens també practicaran tècniques de relaxació, que era un dels altres punts a treballar
en el programa. El programa durarà sis mesos en els quals cada més es posarà èmfasi en el
treball de diversos aspectes d’entre els que s’inclouen els esmentats anteriorment, volent que
s’instaurin i formin part del procés de manera transversal.
A continuació trobem unes taules que ens orienten, de manera general, sobre quins aspectes es
tractaran en els mesos que duri el programa. Més endavant trobarem el plantejament de cada
una de les sessions que aquest programa inclourà:
Primer mes: Aquest més es destinarà una sessió per a presentar el programa i per a conèixer
Octubre

als infants alhora que contestaran el qüestionari CBCL, EPI-C i FES. En les

2014

quatre sessions següents es treballarà l’alimentació saludable:
-Presentació, contracte terapèutic i complementació dels qüestionaris
CBCL i EPI-C i FES.
- Piràmide dels aliments i auto-registres alimentaris.
- Modificacions en la dieta. Llistat d’aliments que agraden i que no
agraden. 5 peces de fuita al dia
-Alimentació a través dels sentits.
-El semàfor dels aliments.
OBJECTIU: Proporcionar la informació necessària sobre l’alimentació
saludable i emplear estratègies per a modificar els hàbits alimentaris que
garanteixin la instauració i manteniment d’una alimentació saludable.

Segon mes:

Aquest més es posarà èmfasi en treballar l’activitat física i el sentit de

Novembre

coherència. S’implementaran auto-registres d’activitat física en el període entre

2014

sessions.
-Treballar les diferències entre activitat física, exercici físic i
sedentarisme. Auto-registre per tal que prenguin consciència de quines
conductes realitzen. I Piràmide de l’activitat física en la infància i
adolescència
-Fomentar l’activitat física en el context d’activitats quotidianes.
Setmana de pujar escales.
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-Parlar sobre la seva ciutat, els itineraris saludables i els parcs de salut.
Mostrar-los rutes per tal que puguin caminar i jugar amb família.
-Facilitadors i difucultants de la realització d’activitat física. Explicarlos quina activitat física estem realitzant en el programa. Donar-los
paules i dibuixos per què la puguin continuar fent a casa, parlar-los del
benefici de realitzar activitat física amb altres persones.
OBJECTIU: L’objectiu de la promoció de l’activitat física és incrementar
l’activitat física quotidiana, incrementar l’activitat física programada o iniciar
una pràctica esportiva i reduir el sedentarisme en la quotidianitat. Alhora, durant
tot el programa es realitza a casa sessió 30 minuts d’activitat física mitjançant
exercicis de ioga.

Tercer mes:

Es treballarà l’autoestima

Desembre

-Motivació mitjançant les enganxines d’animals. Dinàmica de la

2014

superestrella i lectura del conte Me gusto: nunca viene mal un poquito
de autoestima.
-Dinàmica Qui sóc jo? Fitxa mans, cor i cap i completar frases
incomplertes.
*Durant les vacances de Nadal caldrà realitzar l’activitat de l’arbre de la
vida.
OBJECTIU:Treballar l’autoestima mitjançant dinàmiques de grup i individuals
que permetin als nens i nenes tenir un concepte real de si mateixos. Es volen
detectar també infravaloracions que els infants facin de si mateixos.

Quart mes:
Gener 2014

Es treballaran les emocions
-Treballar les emocions a partir del cos humà. Anàlisi de vídeos i lectura
de contes.
-Dinàmiques de resolució de situacions-problema. Funció i possibilitats
de les quatre emocions bàsiques. Les dues cares de la moneda
emocional i reconeixement de les emocions.
-Treballem l’enuig. Presa de consciència del pensament, cos i acció o
conducta.
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OBJECTIU: Reconeixement i gestió emocional a partir de vídeos,
dinàmiques, lectura de contes i anàlisi funcional.

Cinquè mes:
Febrer 2014

Es treballaran emocions relacionades amb la ingesta i l’auto-control
-Respondre diverses preguntes (qüestionari elaborat). Auto-registre de
sentiments o emocions abans i després dels àpats.
-Pintar mandales. Desmitificació de mites (tècnica cognitiva o anàlisi
funcional).
-Treballar l’auto-control. Tècnica de respiració profunda. Autoverbalitzacions positives
-Pensaments positius i pensaments negatius. Activitat creativa i
massatge lúdic.
OBJECTIU: Veure la relació entre l’emoció que senten i com aquesta modifica
o influeix en l’alimentació i en la manera com ingerir aliments i quins ingerir.

Sisè mes:

Mes destinat al seguiment dels casos reduint el temps intersessions. Així doncs

Març 2014

passarem de veure als infants un cop a la setmana per a seguir el seu procés un
cop cada quinze dies per a la sessió final fer el comiat.

-Sessió de seguiment
-Sessió de seguiment i comiat
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PRIRIMER MES: ALIMENTACIÓ SALUDABLE

PRIMERA SESSIÓ
A la primera sessió s’explicarà als infants el motiu pel quan estan en aquest programa, quan
durarà i què es realitzarà en aquest, de la mateixa manera que ens presentarem els diferents
professionals que formem part d’aquest (psicòlegs, nutricionistes, metges, instructora de ioga,
etc). Se’ls explicarà que els seus pares també formen part d’aquest programa i que igual que
ells, acudiran un dia a la setmana al centre. En tot moment el llenguatge s’adequarà a les
necessitats dels infants.
Objectiu i L’objectiu de la primera sessió és presentar-nos, saber per què estem aquí i que és
contingut. el que farem durant aquests sis mesos. Per això i gràcies a un suport power point
se’ls explicarà que cada dia que vinguin, farem activitat física durant mitja hora,
explicarem continguts durant l’altra mitja hora i que finalment realitzarem
activitats i els proporcionarem material que hauran de complimentar a casa. Al ser
el primer dia i contant que els infants no es coneixen se’ls farà posar en rotllana i
es presentaran a la resta de companys. Seguidament, se’ls pesarà, encara que ja
tinguem dades dels CAP és millor que els pesem i ens assegurem que aquestes
dades no han variat.
La següent mitja hora es destinarà a donar-los a cadascun d’ells un contracte
terapèutic, aquest estarà adaptat i servirà perquè siguin conscients de què han de
ser responsables de venir a les sessions estipulades com també es voldrà que cada
matí, al llevar-se i mirar-se al mirall es diguin a si mateixos que són guapos,
intel·ligents i el tercer adjectiu el podran triar ells mateixos. Se’ls explicarà que és
molt important que facin això cada dia i que el tercer adjectiu que s’han de dir i
que hem dit que poden triar ells, sigui un adjectiu positiu. Per a fer l’anterior se’ls
donarà el material que podem veure a la pàgina 2 dels annexes. Com s’ha dit, es
destinarà una estona de la sessió per tal que els nens responguin al test CBCL i
l’EPI-C. A mode de recordatori, se’ls donarà un calendari amb els dies que han de
venir al programa. D’aquesta manera ells disposaran d’aquest i es sentiran
responsables.
Finalment se’ls demanarà que expliquin perquè creuen que estan aquí i que ho
comentin per parelles i ho anotin en un full, després que passin el full a la parella
del cantó i que finalment ho llegeixin en veu alta per a comentar-ho entre tots.
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La tasca per a la següent setmana és que cadascun dels infants anoti quines són les
dificultats que els comporta la seva obesitat o sobrepès, aquest material el podem
trobar a la pàgina 3 dels annexes. També, se’ls demanarà que facin un registre
alimentari del que mengin durant aquella setmana, anotant el dia, la hora i tot el
que mengin. Vegem el model d’auto-registre corresponent a la pàgina 4 dels
annexes.
Material

Power point, calendaris i auto-registres. A més, es donarà a cada nen una capsa a
la que hauran de posar-hi el seu nom. Se’ls explicarà que aquella capsa és seva i
que servirà per guardar el material que anem utilitzant.

SEGONA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió començarem realitzant trenta minuts d’activitat física. S’ha
contingut

cregut convenient realitzar ioga, degut al bon impacte d’aquest en la salut mental
de les persones com també amb la relació que té aquest amb el sentit de coherència
(SOC). D’aquesta manera, alhora que s’exerciten diferents músculs, es practica la
relaxació i més concretament amb el Pantanjali i les diferents asanes. Mentre
l’instructor/a de ioga realitza aquesta activitat, els altres professionals revisaran els
auto-registres, gracies a aquest anàlisi veurem quin tipus d’aliments ingereixen, si
mantenen una dieta equilibrada, si abusen d’algun grup d’aliments, si
prescindeixen d’altres, etc. i es comentaran i anotaran les tendències dels infants o
aquelles anomalies o canvis que serien necessaris, per a continuació transmetre’ls
als infants.
A continuació, els infants comentaran l’exercici demanat a l’anterior sessió en
relació a les dificultats o desavantatges que els comporta el sobrepès o la obesitat i
a continuació se’ls explicarà la importància d’una alimentació saludable per tal de
què aquesta incideixi o moduli el seu cos. Es preguntarà abans si creuen que
l’alimentació és un factor que pot incidir en la malaltia i què pensen i quina opinió
tenen al respecte. Es començarà explicant-los la piràmide dels aliments, dient-los
les racions que han de realitzar de cada franja d’aliments, la importància de
mastegar bé els aliments i de fer-ho a poc a poc. Se’ls preguntarà si segueixen les
indicacions de la piràmide de l’alimentació saludable per a saber en aquell moment
quina impressió tenen del què mengen ells mateixos. També, se’ls explicarà que
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tot canvi requereix el seu temps i que l’important és que mengin de tot sense
abusar de cap tipus d’aliment ja que el problema es troba en què l’abús de
determinats aliments i prescindir de menjar-se d’altres és el que fa que no tinguem
una alimentació saludable. Ens centrarem també en la importància de realitzar cinc
àpats al dia i que l’aigua sigui la beguda principal durant aquests.
A continuació i a mode de joc, se’ls presentarà la piràmide sense cap aliment i ells
hauran d’enganxar els aliments al lloc corresponent per tal de formar ells mateixos
la piràmide per tal que siguin ells mateixos qui repassin els continguts donats a
mode de joc. Finalment, se’ls demanarà que anotin què mengen cada dia fins a la
propera sessió, de manera que disposarem d’informació del què mengen durant set
dies. També se’ls demanarà que apuntin com se senten després dels àpats. Podem
trobar en la pàgina 12 dels Annexes l’auto-registre corresponent.
Per a realitzar en el període entre sessions se’ls demanarà que facin un registre
alimentari del que mengin durant aquella setmana, anotant el dia, la hora i tot el
que mengin. A més, aquella setmana serà la setmana dels cinc àpats al dia, on cada
dia només podran realitzar cinc àpats.
Material

Piràmide de l’alimentació, peces per a enganxar a la piràmide de l’alimentació i
auto-registres.

TERCERA SESSIÓ

Objectiu i Es realitzaran 30 minuts d’activitat física mitjançant el ioga i a continuació es
contingut

revisaran els auto-registres, per a veure si han complert la premissa de realitzar
cinc àpats al dia.
Se’ls preguntarà si mengen sols o acompanyats i si miren la televisió mentre
mengen. Se’ls explicarà que veure la televisió mentre es menja no és aconsellable
ja que es tendeix a menjar més. A continuació s’agafaran exemples d’autoregistres i entre ells, en grup acompanyats d’un guia del programa, els analitzaran
veient què haurien de menjar per incloure entre 4 i 6 racions al dia de cereals, cinc
racions al dia de fruita i verdura, 2 o 4 racions al dia de làctics, 2 racions al dia de
proteïna i embotits i altres, amb moderació.
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Per a fer a casa, se’ls demanarà que escriguin quines modificacions van fent a la
seva dieta durant aquella setmana per tal de seguir la piràmide de l’alimentació
saludable, fer cinc àpats al dia i beure aigua durant les ingestes. També, se’ls
demanarà que elaborin una llista dels aliments que no els agraden i dels que si que
els hi agraden. Vegem la fitxa corresponent a la pàgina 14 dels annexes. A més,
aquella setmana serà la setmana de les cinc peces de fruita al dia on es demanarà
als nens que cada dia hauran de menjar 5 peces de fruita i registrar-ho a l’autoregistre on es computaran els resultats amb un sistema de punts o economia de
fitxes. Vegem aquest a la pàgina 13 dels annexes.

Material

Auto-registres

QUARTA SESSIÓ

Objectiu i Realització de trenta minuts d’activitat física mitjançant ioga. A continuació, a
contingut

partir de les modificacions que els infants hagin anat anotant que han realitzat en el
seu menú durant la setmana comentarem què els ha costat més, quins aliments els
costa d’introduir, quins aliments no mengen mai, quins aliments no els hi agraden,
quins aliments mengen massa, quins aliments els hi agraden molt, etc. A
continuació es treballaran a través dels sentits alguns aliments que costen
d’introduir, com les fruites i les verdures. Per a fer-ho, disposarem de diverses
peces de fruita i de verdures i els farem provar un trosset d’aquests aliments
preparats de diferent manera. D’aquesta manera a través dels sentits coneixeran
diferents textures, gustos i olors d’un mateix aliment, amb l’objectiu de fer-los
entendre que si un aliment no els hi agrada, com que s’ha de menjar de tot, poden
menjar un aliment de la família o aquell aliment preparat o cuinat d’una altra
manera. Per exemple, si no mengen mai cigrons perquè no els hi agraden, poden
menjar puré de cigrons, en el plat els cigrons es poden presentar de manera
divertida, poden menjar humus o sinó, poden menjar llenties, que no són cigrons
però són llegums, per tant és un aliment de la mateixa família.
Per a realitzar a casa se’ls demanarà que responguin una fitxa que la trobem a la
pàgina 15 dels annexes. Com t’has sentit al menjar aquell aliments que no t’agrada
preparat de manera diferent? Creus que així podries fer un esforç i menjar-ne de
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tant en tant? Penses que és important menjar de tot per al teu cos i el teu benestar?
Creus que tens alternatives saludables per a aquells aliments que no t’agraden? En
cas que si, quines són aquestes alternatives? Escriu-les. Amb la llista d’aliments
que no t’agraden al davant, proposa una alternativa a cadascun d’ells. Aquella
setmana, serà la setmana de beure aigua durant els àpats, de manera que no es
podran veure coca-coles, fantes, o altres begudes que no siguin aigua o aigua amb
llimona o aigua amb gas. Vegem la informació corresponent a les pàgines 15 i 16
dels annexes.
Material

Elaboració de diversos plats amb l’ajuda dels cuiners dels programa.

CINQUENA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió es realitzaran trenta minuts d’activitat física tal com s’ha dit
contingut

anteriorment i ens centrarem en agafar els auto-registres que els infants han anat
elaborant de les seves ingestes i entre tots, en relació a la piràmide d’aliments
treballada a la segona sessió, marcarem els aliments en tres colors a partir dels
quals els distribuirem. Els colors seran en verd, el taronja i el vermell, se’ls
explicarà que es dirigiran als aliments com si fos un semàfor. Quan un pintem els
aliments de color verd voldrà dir que els poden menjar lliurement ja que es tracta
d’un aliment saludable. En color taronja pintarem els aliments bàsics que són
necessaris per a la nostra dieta i que fan que aquesta sigui una dieta equilibrada.
Finalment pintarem de color vermell aquells aliments d’elevat contingut calòric, i
que volem reduir el seu consum. És a dir, es farà un mix entre la piràmide de
l’alimentació saludable i aquests tres colors, per acabar de consolidar tota la
informació i gracies als auato-registres farem que aquesta sigui una informació
personal de cadascun d’ells. D’aquesta manera, cadascun d’ells tindrà en els seus
auto-registres tots els aliments que ingereix resseguits d’un color, amb aquest color
sabran què han de fer amb aquells aliments, si seguir menjant-los sense problema,
d’aquells que cal reduir el seu consum.
Per a realitzar a casa els nens hauran de portar anotats en tres fulls que se’ls donarà
a la sessió- un de color verd, un de color taronja i un de color vermell- aquells
aliments que hem anat marcant en els registres, d’aquesta manera tan ells com els
seus pares disposaran d’una llista més concreta i ordenada dels aliments segons
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colors i tindran una classificació senzilla i entenedora per a ambdós d’aquells
aliments que poden menjar lliurement i que caldria incrementar el seu consum,
aquells que han de mantenir en la seva dieta per tal que aquesta sigui equilibrada i
aquells que cal reduir el seu consum. També se’ls demanarà que escriguin com se
senten en relació a aquesta classificació, si veuen que amb petites modificacions
que s’han anat fent poden millorar la seva salut i alimentació, si creuen que val la
pena, entre d’altres.
Material

Piràmide dels aliments, auto-registres anteriors i rotuladors de colors.

SEGON MES: EXERCICI FÍSIC

PRIMERA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió es realitzaran 30 minuts d’activitat física amb exercicis de ioga.
contingut

Seguidament, s’explicarà als infants que tal com se’ls va avançar, aquest mes
treballarem l’activitat física, per això serà necessari explicar-los les diferencies
entre activitat física, exercici físic i sedentarisme. Se’ls explicarà que la OMS
recomana que els nens realitzin 60 minuts d’activitat física diària i a continuació
s’introduirà el tema mitjançant la piràmide de l’activitat física a la infància i
adolescència de la Generalitat de Catalunya, vegem-la a la pàgina 17 dels annexes.
Per tal que sàpiguen si ells la realitzen se’ls demanarà que igual que vam fer amb
l’alimentació, realitzin un auto-registre de l’activitat física, exercici físic i
sedentarisme que realitzen cada dia de la setmana. Al ser una activitat
retrospectiva i requerint que els nens recordin quina activitat física han fet aquella
setmana, no farem gaire cas d’aquests auto-registres, però si que serviran perquè
puguin aturar-se, pensar i ser conscients de si segueixen les recomanacions de la
OMS o no. També, se’ls preguntarà sobre si han realitzat mai algun esport, quins
esports els hi agraden, què fan a la tarda quan surten de l’escola, si saben si els
seus pares practiquen algun esport, si fan activitat física amb els seus pares, etc., i
també sobre com se senten al realitzar exercici físic. Es tractarà d’anar comentant
aquests aspectes en veu alta per i conèixer el mode de vida d’aquests infants i les
seves famílies.
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Se’ls demanarà que durant aquella setmana realitzin auto-registres de l’activitat
física, exercici físic i sedentarisme que duen a terme. Vegem el model d’autoregistre a la pàgina 18 dels annexes. A més, aquella serà la setmana de la bicicleta,
on hauran de realitzar 30 minuts diaris de bicicleta, bé sigui al aire lliure com a
casa. Vegem la informació corresponent a la pàgina 19 dels annexes
Material

Auto-registres i suport power point.

SEGONA SESSIÓ

Objectiu i Després del 30 minuts d’activitat física, es destinarà la sessió a l’Activitat física en
contingut

el context d’activitats quotidianes. Per a això, caldrà plantejar preguntes com: com
et dirigeixes cap a l’escola? Quan surts de l’escola com vas cap a casa? A l’hora
del pati què fas? Quines activitats extraescolars realitzes? A la tarda, què fas? Al
respondre aquestes preguntes els nens prendran consciencia de què realitzen i on
es situen en relació a l’activitat física. Aquestes preguntes les respondran per escrit
de manera individual i seguidament les comentarem en veu alta. L’objectiu és ferlos veure que petites coses com per exemple, anar caminant a l’escola, moure’s a
l’hora del pati, no agafar l’ascensor i pujar escales, entre d’altres, els permetran
realitzar activitat física de manera quotidiana i sense perdre una hora a la tarda per
exemple. L’activitat que realitzarem en aquesta sessió serà agafar l’auto-registre
d’activitat d’un company i analitzar-lo marcant en color verd aquelles activitats
físiques i exercici físic que la persona realitzi i en vermell marcar les hores
perdudes o sedentarisme (en la sessió anterior ja s’han treballat aquests conceptes).

A casa, hauran de complimentar la fitxa que trobem a la pàgina 20 dels annexes en
relació què em pot aportar fer activitat física? Coses positives i coses negatives. I
aquella setmana serà la setmana de pujar escales on està totalment prohibit agafar
l’ascensor per pujar a casa, anar a les activitats extraescolars, pujar a l’aula, etc.
Vegem l’auto-registre amb el sistema de punts corresponent a la pàgina 21 dels
annexes. Aquells nens que visquin en una casa en la que no és necessari pujar
escales per accedir-hi, hauran de fer tres voltes a la casa abans d’entrar.
Material

Auto-registres, full amb preguntes, rotuladors de colors.
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TERCERA SESSIÓ

Objectiu i Primerament: trenta minuts d’activitat física. Posteriorment, passarem a parlar
contingut

sobre la seva ciutat, els itineraris saludables i els parcs de salut i els mostrarem
algunes rutes amb l’objectiu de que coneguin que a la seva ciutat hi ha espais
destinats a la realització d’activitat física. L’objectiu d’aquesta sessió, per tant, és
fer-los conscients que a la seva ciutat hi ha parcs de salut i itineraris saludables on
poden anar a caminar amb la família i amics i on tenen la oportunitat de realitzar
exercici físic amb companyia, a l’aire lliure i de forma gratuïta. Per això se’ls
parlarà de la ciutat com una altra eina que poden utilitzar per a moure’s i realitzar
exercici.

Per a realitzar a casa hauran de complimentar una fitxa on respondran a les
preguntes següents: Fas activitat física? Com creus que podries fer activitat física?
Què creus que et podria dificultar fer activitat física? Es tracta que tinguin anotats
els facilitadors i els dificultants pel què fa a la seva realització o no d’activitat
física. Vegem la fitxa corresponent a la pàgina 22 dels annexes. Aquella setmana a
més a més, serà la setmana de les rutes saludables, i hauran de realitzar-ne una
amb la seva família aquell cap de setmana o qualsevol dia de la setmana que
tinguin disponible. Vegem l’auto-registre amb els sistema de punts corresponent a
la pàgina 23 dels annexes. Per això, els donarem tríptics informatius i la pàgina
web on podran consultar les rutes i els parcs de salut que hi ha a la seva ciutat,
vegem-ne alguns exemples a les pàgines 24-27 dels annexes.
Material

Tríptics informatius i full amb les preguntes per a tenir els facilitadors i
dificultants.

QUARTA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió se’ls explicarà quin tipus d’activitat física estem realitzant en el
contingut

programa i com que és el segon més del programa volem tenir un feedback dels
nens i nenes, volem saber què en pensen, si els i agrada i si han notat alguna
millora. Per això, se’ls explicarà què és el ioga i se’ls donaran diverses fitxes on
tenen dibuixades les assanes que realitzem per tal que a casa si volen, puguin
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continuar realitzant aquestes activitats. Vegem aquesta informació a les pàgines 28
i 29 dels annexes. Com a activitat a realitzar en aquesta sessió cada nen/a agafarà
l’auto-registre d’activitat física d’un company i marcarà amb els colors verd i
vermell segons si fa activitat física i si no en fà, d’aquesta manera cadascun dels
nens tindrà dos auto-registres seus marcats amb colors, un de l’inici del mes de
l’activitat física i un al final, així es pot veure si hi ha hagut alguna millora pel què
fa a l’increment d’activitat física o no. Finalment, cadascú haurà de fer-li una
recomanació al company. D’aquesta manera tots els nens i nenes tindran un autoregistre de la seva activitat física que haurà analitzat un company seu, com també
disposaran de les seves recomanacions. L’objectiu d’aquesta activitat és que es
vegin responsables i conscients de que posseeixen els coneixements suficients com
per analitzar l’auto-registre d’un company de grup i fer-li una recomanació per tal
que realitzi més exercici físic per arribar als mínims establerts per la OMS.
Material

Auto-registres complimentats i rotuladors de colors.

TERCER MES: AUTOESTIMA

PRIMERA SESSIÓ

Objectiu i Primerament realitzem 30 minuts d’activitat física com a cada sessió. En aquesta
contingut

sessió vindrem amb enganxines d’animals, unes de dofí unes altre del lleó i a mode
d’introducció els direm als nens que tots ells són com el dofí i el lleó. El dofí és
bonic, intel·ligent, sap el què fa, neda molt bé, li agrada estar amb altres animals,
és amic dels seus amics, és preciós i és sensible. El lleó és el rei, és valent, és fort,
és gran, és el líder, és bonic i és protector. Després repartirem aquestes enganxines
als nens.

Per a posar-nos en matèria, donarem un foli a cada nen on hi ha dibuixada una
estella de cinc puntes i li enganxarem el foli a l’esquena. Es tractarà que durant
aquella sessió els nens escriguin coses positives a l’estrella dibuixada en el foli que
els altres nens porten a l’esquena. Poden escriure-li a l’altre el què vulguin, la
consigna és que escriguin en positiu. Un cop tothom hagi escrit a l’esquena dels
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companys, podran agafar el foli i quedar-se’l. Avui tots han tingut un regal, un
regal dels seus companys on hi ha escrites coses positives que els altres li han
volgut dir. Tots són uns súper estrelles, aquest activitat es centra en els aspectes
positius de cada nen i es realitza amb l’objectiu de que se centrin en allò que els fa
especials, de manera que la seva autoestima i confiança millori, alhora que el
comportament i interacció amb els altres serà més positiu quan es vegin acceptats i
se sentin bé amb ells mateixos. Aquesta dinàmica és una adaptació d’una dinàmica
extreta de Quiles i Espada; Educar en la autoestima: propuestas para la escuela y el
tiempo libre.
Per a realitzar a casa, se’ls donarà una cartolina on hauran de fer una portada d’un
llibre escrivint a dalt de tot a mode de títol: QUI SÓC JO? I dins el quadradet de
sota hauran de dibuixar-se. La present dinàmica ha estat extreta de Feldman;
Autoestima ¿cómo desarrollarla? : juegos, actividades, recursos, experiencias
creativas... També i en relació a l’exercici de l’estrella, tindran una fitxa on hauran
d’omplir el següent: Com et sents al llegir el que els companys t’han escrit?
Vegem aquesta dinàmica a la pàgina 30 dels annexes.

Altrament, encomanarem als pares llegir durant aquella setmana el conte següent i
treballar-lo amb els seus fills. Aquest és: Me gusto. Nunca viene mal un poquito de
autoestima, de Jamie Lee Curtis, Laura Cornell (2005).
Material

Foli amb una estrella de cinc puntes, rotuladors de colors i cartolines.

SEGONA SESSIÓ

Objectiu i Com a cada sessió, primerament es realitzaran 30 minuts d’activitat física.
contingut

Seguidament es comentarà el què senten els nens al llegir el que els seus companys
els van anotar en la súper estrella. Seguidament se’ls demanarà a cadascun que
ensenyin als companys la cartolina quan han hagut de fer en el període entre
sessions i llegeixin el que ha escrit sobre qui sóc jo i que ensenyin el dibuix que
han fet sobre ells mateixos. En aquesta exposició hauran de descriure les seves
característiques físiques: cabell, color dels ulls, etc. Serà important que cada nen/a
digui al company de la seva esquerra alguna cosa que li agradi d’ell. Es recolliran
totes les portades i farà un llibre de tota la classe. Aquest exercici ens dona
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informació sobre com es veuen a si mateixos tan físicament (amb el dibuix) com
també de la manera com es descriuen (amb la resposta a la pregunta: qui sóc jo?).
Amb aquest exercici pretenem parlar sobre les diferències entre les persones ja que
cadascú és diferent i especial i no hi ha ningú igual que nosaltres en tot el mon.
Què passaria si tots fóssim iguals? També, destacarem la importància d’estimarnos a nosaltres mateixos tal com son, ja que totes les persones que ens envolten
ens estimen pel què som, no per com som físicament ni per les coses que tenim
Com a activitat a l’aula es donarà una fitxa “Fitxa Mans Cor i Cap.”, la podem
veure a la pàgina 31 dels annexes, on els nens auto-avaluaran les seves qualitats
personals a partir d’imatges. D’aquesta manera hauran de pensar en si mateixos i
anotar les habilitats manuals que tenen, les habilitat intel·lectuals i els sentiments
que els hi agraden d’ells mateixos. Finalment es farà una rotllana on es posarà en
comú el que cadascú ha anotat. dinàmica extreta de Quiles i Espada; Educar en la
autoestima: propuestas para la escuela y el tiempo libre. Aquesta dinàmica es
realitza amb l’objectiu de fer-los veure que cada un té dins seu molts aspectes
positius, que han de conèixer i valorar. Pot ser que els costi anar més enllà i diguin
esports o accions motores o manuals que realitzen a l’escola. Convindrà llavors
anar més enllà, sobretot en la part de sentiments que els hi agraden de si mateixos,
per tal de fer-los veure que hi ha actituds positives i hàbits que ja tenen
interioritzats.
Per a realitzar a casa se’ls demanarà que completin un seguit de frases
incompletes:
-En general, l’escola és.................................................................................
-Els meus companys són..............................................................................
-El millor que em podria passar és...............................................................
-M’agradaria que els meus pares sabessin..................................................
-Cinc adjectius que descriuen com soc són..................................................
-Els meus companys creuen que sóc............................................................
-Sóc feliç quan...............................................................................................
-Quan tingui 30 anys estaré...........................................................................
Aquest exercici es realitza amb l’objectiu de conèixer quina representació tenen els
nens i nenes de si mateixos, en relació a l’entorn escolar i l’entorn familiar.
Material

Fitxa mans, cor i cap i fitxa amb les preguntes que hauran de respondre a casa.
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Els altres dies del mes no es durà a terme el programa ja que es coincideix amb les vacances de
Nadal.
Durant les vacances se’ls encomanarà una activitat per a seguir treballant l’autoestima,
l’objectiu d’aquest mes. Aquesta és una tècnica senzilla que els permetrà reflexionar sobre els
assoliments i qualitats positives com també per analitzar la imatge que tenen de si mateixos i
centrar-se en les parts positives. L’exercici consisteix en reflexionar sobre les nostres capacitats,
qualitats positives i assoliments que hem aconseguit fins ara. Escriu en un foli tots els teus
valors positius, ja siguin qualitats personals (paciència, valentia...), socials (simpatia, capacitat
d’escoltar als altres, etc.), intel·lectuals (memòria, etc.) o físics (agilitat, flexibilitat, cabell
bonic, etc.).

Un cop acabada aquesta primera llista, anota tots els assoliments que has

aconseguit, és igual si són grans o petits, lo important és que tu et sentis orgullós/a d’haver-los
aconseguit. Un cop tinguis aquesta informació, escriu en cadascuna de les arrels de l’arbre
cadascun dels teus valors positius (els que has apuntat a la primera llista), si creus que algun
valor és molt important col·loca’l en una arrel gruixuda. En els fruits, ves col·locant els teus
assoliments (els anotats en la segona llista), col·loca els assoliments més importants en els fruits
de major mida i els menys importants en els de menor mida. Una vegada acabat, mira’l i
reflexiona sobre aquest. Et sorprèn la quantitat de qualitats positives que tens i totes les coses
important que has aconseguit?
Podem veure aquesta dinàmica a la pàgina 32 dels annexes.

QUART MES: EMOCIONS

PRIMERA SESSIÓ

Objectiu i L’objectiu d’aquesta sessió és introduir-nos al món de les emocions, per a fer-ho
contingut

utilitzarem vídeos per identificar les emocions a partir dels personatges i també
utilitzarem imatges de cares que expressin diferents emocions. L’altre objectiu a
treballar és identificar aquestes en el cos humà, per a fer-ho es donarà una silueta
del cos humà en la qual hauran d’anotar les quatre emocions bàsiques (alegria,
tristesa, por i enuig) en la zona que creguin. Si l’activitat crea massa dificultat, la
poden realitzar en parelles o grups més nombrosos.
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Un cop identificades les diverses emocions (alegria, tristesa, por i enuig) en base a
cares de persones i de l’anàlisi de vídeos, es preguntarà als nens sobre com
reaccionen quan se senten alegres, tristos, tenen por o estan enfadats. Per això
treballarem a l’aula amb una silueta del cos humà on distribuïts en petits grups
haurem de marcar en aquesta silueta on identifiquem o situem les diverses
emocions en el cos. Trobem aquesta activitat a la pàgina 33 dels annexos.

Com a activitat per realitzar durant el període entre sessions la proposta de la
setmana per a realitzar cada dia durant aproximadament deu minuts és:
-Assentat o estira’t, donat uns minuts de silenci.
-Sent la respiració, sent el teu cos. No intentis canviar res.
-Sent aquelles zones del teu cos que estan més presents. En les que hi ha alguna
sensació agradable o desagradable.
-observa aquelles zones que et consta sentir. Les zones on no perceps sensació.
-Fes un dibuix de com sents el teu cos i posa-li un títol.
L’objectiu és que aprenguin a tenir consciència del seu cos, puguin tenir un
moment de desconnexió i relax i vagin practicant la relaxació o posada en blanc de
la ment.
A més, com a tasca pels pares sel’s encomanarà que llegeixin contes als seus fills
per a treballar diverses emocions. Es recomanaran els contes de Violeta Montreal.
Material

Vídeos i imatges de diferents cares expressant emocions. Fitxa guia del que han de
fer cada dia durant el període entre sessions.

SEGONA SESSIÓ

Objectiu

En la següent sessió, a partir de dinàmiques on es presenten situacions-problema i

i

on hi apareixen emocions, farem dir als nens què pensen que està succeint, com

contingut creuen que se sent aquell personatge, què farien ells en el seu lloc, com se sentirien,
com reaccionarien i com ells reaccionen davant una situació similar i farem
hipòtesis de què passaria si reaccionéssim de manera diferent. L’objectiu d’aquesta
sessió és conèixer com gestionen les emocions, que senten i en cas que la gestió
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emocional sigui desadaptativa i els produeixin malestar, volem fer una intervenció
centrada en reconduir les emocions portant als nens i nenes a un estat de benestar.
A continuació s’explicarà la funció de les 4 emocions bàsiques perquè entenguin per
a què serveixen i també les possibilitats humanes amb que les emocions poden
prendre forma. L’explicació es farà a través d’una vinyeta molt gràfica, vegem-la a
continuació (la tenim també a la pàgina 34 dels annexes ):

Com a exercici per a realitzar en el període entre sessions se’ls donarà la gràfica
següent que hauran de complementar, aquesta té el títol de: LES DUES CARES DE
LA MONEDA EMOCIONAL. Tal com es pot observar, el que es pretén amb
aquesta activitat és reconèixer les dues cares associades als estats emocionals i així
entendre la complexitat d’aquests. És a dir, es vol treure el mite que les emocions
positives no poden comportar quelcom negatiu i que les negatives no contemples
quelcom positiu. Pot ser útil que per a realitzar l’activitat parteixin de situacions que
hagin viscut.
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EMOCIONS

POSITIU

NEGATIU

TRISTESA

POR

Es

pot

tenir

por

a La por pot fer que no

anticipar un perill i això reaccionem davant una
ens protegeix.

situació

de

perill

quedant-nos paralitzats

ENUIG

ALEGRIA

També, per comprovar si han comprès les quatre emocions bàsiques hauran de
realitzar un altre exercici en el període entre sessions. Aquest consisteix en:
1.

Posa les pomes al cistell corresponent.

2. Afegeix altres paraules que no apareixen i que per a tu signifiquen el mateix
que les paraules escrites en cadascun dels cistells.
3. Dins de cada cistell, subratlla aquelles paraules que defineixen millor cada
una de les emocions: alegria, por, enuig i tristesa.

Vegem la darrera activitat a la pàgina 35 dels annexes.
Material

Dinàmiques amb situacions-problema, vinyeta per a explicar la funció bàsica de les
diferents emocions i una llista amb suggeriments de contes per tal que a casa, els
pares puguin treballar-les.
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TERCERA SESSIÓ

Objectiu i L’objectiu és treballar l’enuig. Per treballar l'enuig començarem animant als nens i
contingut

a les nenes a identificar què és allò que les fa enfadar, quines situacions, persones,
etc. Els hi repartirem un foli en el que hauran de fer una llista per tal de poder
treballar a partir d'aquesta. A continuació, hauran d'escollir una d'aquestes
situacions per tal d'analitzar-la amb detall.

Proposarem l'esquema següent:

Situació. Què va passar?
Persones involucrades.
Lloc i moment.
Què vas fer?
Com va acabar?
Conseqüències que va tenir.

Seguidament, prendrem consciència de tot allò que ens passa en el moment en què
ens sentim enutjats. Primer de tot, començarem amb les sensacions corporals.

Demanarem que escriguin en una primera columna tot allò que els hi passa en el
cos: braços tensos, tremolors, respiració accelerada, etc. En la segona columna
animarem als nens i a les nenes a que escriguin que és el que pensen quan estan
molt i molt enfadats/des. Per últim, demanarem que escriguin què fan quan estan
molt enutjats/des. Per exemple, cridar, amenaçar, picar, insultar, etc.

Què noto en el cos?

Què penso?

Què faig?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Seguidament, treballarem a l’aula l’enuig, fent pensar als nens/es una situació
concreta que els hagués fet enfadar. Els donarem una careta de paper que hauran
de pintar de diversos colors, aquells que els inspirin centrats en l’emoció d’enuig.
Darrera de la careta escriuran la situació o causa del seu enfadament, per a portarla a casa i poder parlar-ne amb els seus pares.
Per a realitzar en el període entre sessions animarem als nens i a les nenes que
pensin situacions en les que s'hagin enfadat molt i hagin estat a punt de perdre
l'auto-control però que no ho hagin fet.

Situació. Què va passar? Què vaig fer?

El que pretenem amb aquest últim exercici és que se'n adonin que ells/es tenen
maneres d'autocontrolar-se i, en ocasions, ho han utilitzat. Per tant, si ho han
utilitzat en el passat i els hi va funcionar, ho podran utilitzar en un futur.
Material

Folis amb les taules presentades en aquesta sessió.

CINQUÈ MES: EMOCIONS EN RELACIÓ A LA INGESTA I AUTO-CONTROL

PRIMERA SESSIÓ
Objectiu i contingut:
En aquesta sessió volem conèixer si els nens confonen indicadors de gana amb indicadors
d’ansietat, per tal de tenir informació sobre si la ingesta, de manera no percebuda, s’està
convertint en la forma de resoldre problemes emocionals, de manera que es redueix l’activació
emocional al menjar. En algunes persones alhora que es presenta l’anterior, la sobre-ingesta
ocorre com a compensació a estils de vida desequilibrats, com per exemple, excés de deures
front activitats gratificants. L’acte de menjar, permet de forma momentània i immediata, evitar
el malestar, no es pensa en els sentiments i pensaments dolorosos i disminueixen els símptomes
depressius. També pot ocórrer que la persona respongui a la conducta de menjar sota el control
d’estímuls externs no sota el control d’estímuls interns (gana-sacietat), és per això que moltes
persones obesos tenen major sensibilitat a respondre a l’olor, gust, presència i aspecte dels
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aliments. És molt curiosa la manera com els obesos solen menjar més ràpid de l’habitual i
realitzen mossegades més abundants.
Per això, volem que els infants contestin individualment els següents ítems:
-Quan temps tardes en menjar l’àpat fort del dia?..........................................................................
-Ets lent o ràpid menjant? Valora-ho en aquesta escala
Lent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Molt ràpid

-Quants refrescos beus al dia?
-Quantes vegades piques entre àpats?
Amb quina quantitat de gana realitzes els menjars. Valora-ho en les següents escales:
1r Esmorzar Gens de gana

0

1

2

3

4

2

3

5

6

7

8

9

10

Moltíssima gana
2n Esmorzar Gens de gana

0

1

4

5

6

7

8

9

10

Moltíssima gana
Dinar

Gens de gana

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Moltíssima gana
Berenar

Gens de gana

Moltíssima gana
Sopar

Gens de gana

0

1

Moltíssima gana

-Sols saltar-te algun d’aquests àpats? En cas que SI, quin?
-Has notat si tens gana quan.....? Fes una creu sobre la rodona que creguis.
Mai o poques vegades (0)

A vegades (1)

Sempre o moltes

vegades (2)
Estàs a l’escola

O

O

O

Estàs mirant la TV

O

O

O

Estàs jugant

O

O

O
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Estàs fent deures

O

O

O

Estàs sol

O

O

O

-Has notat si menges quan.....? Fes una creu sobre la rodona que creguis.
Mai o poques vegades (0)

A vegades (1)

Sempre o

moltes vegades (2)
Estàs nerviós/a

O

O

O

Estàs avorrit/da

O

O

O

Estàs alegre

O

O

O

Estàs trist/a

O

O

O

-És un problema per a tu ser grassonet o grassoneta. Valora-ho:
No és cap problema

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

És un gran problema

-Alguna vegades menges sense tenir gana?
SI
NO
Perquè

creus

que

estàs

grassonet

o

grassoneta?...........................................................................................
Vegem aquesta escala adaptada a l’edat dels infants a LES PÀGINES 36, 37 i 38 dels annexes.
Per a realitzar a casa es donarà un auto-registre setmanal on abans i després de cada àpat hauran
d’anotar com se senten. A la sessió se’ls explicarà un exemple per tal d’assegurar-nos que
entenen el què els estem demanant, ja que al tractar-se de nens pot ser que tinguin dificultat per
posar paraules al què senten. Es pot trobar el material corresponent a la pàgina 13 dels annexes.
Material: Adaptació del test presentat a continuació, de forma que resulti més amigable i
entenedora per a ells i model d’auto-registres per tal que realitzin la demanda feta per al període
entre sessions.
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SEGONA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió després de realitzar 30 minuts d’activitat física comentarem
contingut

entre tots l’auto-registre setmanal. Per això ens asseurem en rotllana i cadascun
dels nens i nenes explicaran com se senten abans de menjar i després. Al explicarnos l’anterior, indagarem sobre si aquell dia se sentien nerviosos per exemple
perquè tenien un examen o si se sentien alegres per quin motiu era. En aquesta
sessió volem anar més enllà de l’emoció i fer-los veure la relació que hi ha entre la
situació antecedent que desencadena l’emoció i la situació o nova emoció generada
després.
Els explicarem que ells poden respondre a l’emoció de manera que no hi hagi el
menjar implicat, però que per aconseguir-ho han de ser conscients del què els esta
succeint en aquell moment i capaços de saber com i què senten. Per això, es
destinarà una part de la sessió a pintar mandales. Sabem que els mandales
serveixen per a millorar l’atenció, millorar la producció d’idees, modifiquen la
concentració, modifiquen la memòria, desenvolupen la creativitat, fomenten el
coneixement d’un mateix, ajuden a fer desaparèixer els problemes, milloren la
socialització i la comunicació.
Una vegada hagin pintat els mandales, els preguntarem com se senten ara, si se
senten més relaxats i concentrats. Volem que pintin els mandales amb l’objectiu
que puguin expressar el què senten, es concentrin i es relaxin. Alhora que els
donem una altra eina per tal que puguin utilitzar en el seu dia a dia davant
qualsevol situació.

Finalment, durant la sessió es treballarà la desmitificació de mites en relació a les
emocions relacionades amb la ingesta i com aquestes interfereixen en l’acte de
menjar, la velocitat amb què mengem, la quantitat, entre d’altres factors associats.
Per això treballarem en base a la taula que es troba a continuació:
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SITUACIÓ

PENSAMENT

EM SENTO

Que estava pensant just Descriu
de

cada

emoció

Amb qui estaves?

abans

sentir-me amb una paraula.

Què estaves fent?

d’aquesta manera?

Quan va ser?

Quina és la pitjor cosa intensitat de l’emoció.

On estaves¿

que passaria si això fos

Si

pots,

estima

la

veritat?
Quines

imatges

o

records tinc d’aquesta
situació?
Exemple: Avui per dinar
a l’escola he repetit, tot i
això no tenia gana i no
deixava

de

Trist -80%-

pensar-hi

mentre no parava de
menjar.

D’aquesta manera, relatant situacions reals viscudes pels propis nens (la que
trobem en el quadre és un exemple), quin pensament s’hi va associar i com es
sentien després, seran els nens i nenes qui construeixin el pont d’unió entre
pensament, situació i emoció. D’aquesta manera aniran prenen consciència de què
pensen, podran detectar pensaments automàtics i podran detectar i controlar com
se senten.
Per a realitzar en el període entre sessions se’ls demanarà que durant aquella
setmana continuïn amb els auto-registres d’ingesta i activitat física i també se’ls
donaran 7 mandales a cadascun d’ells perquè en pintin un cada dia. Vegem alguns
mandales a les pàgines 39, 40, 41 i 42 dels annexes.

Material

Diferents mandales per a pintar i fitxa amb una taula per anotar diverses
situacions, emocions i pensaments.
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TERCERA SESSIÓ

Objectiu i Després de realitzar 30 minuts d’activitat física dedicarem la sessió a l’auto-control.
contingut

L’objectiu d’aquesta sessió és que els nens i nenes comprenguin què és l’autocontrol i que tinguin eines suficients per a poder-lo desenvolupar. Per això els
explicarem que durant el programa hem utilitzat eines que els serveixen per autocontrolar-se i que per tant, ells són perfectament capaços de fer-ho. Aquestes són
les autoobervacions i els auto-registres.

Es dedicarà la resta de la sessió a la realització de dinàmiques amb les que puguem
treballar l’autocontrol. Avui, posarem en pràctica la tècnica de la respiració
profunda i la d’auto-verbalitzacions explicades a continuació:

Tècnica de la respiració profunda:

1.

Inspira profundament mentre contes fins a 4.

2.

aguanta la respiració mentre contes fins a 4.

3.

ves deixant l'aire a poc a poc mentre contes fins a 8.

4.

torna a començar.

Auto-verbalitzacions

Auto una manera per treballar-ho serà a partir d'auto-verbalitzacions positives. Una
vegada detectem que ens estem donant missatges i indicacions que ens estan
generant més tensió, podem frenar-ho utilitzant auto-verbalitzacions. És a dir, dirnos missatges breus amb la intenció d'anar disminuint aquests missatges de tensió.
Exemples que podem donar als nens i a les nenes d'auto-verbalitzacions
tranquil·litzadores:
–

Tranquil/·la.

–

No et posis en embolics.

–

Relaxa't.

–

No val la pensa.

–

Compte fins a 10.

–

Respira.
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Exemples que podem donar als nens i nenes d’auto-verbalitzacions de control:
–

Són capaç de controlar-me.

–

No deixaré que aquesta situació em domini.

–

Puc gestionar aquesta situació.

Es tractarà que conjuntament anem trobant auto-verbalitzacions entre tots i cadascú
s’anotarà en un foli aquelles que creu que li poden funcionar.
Per a realitzar en el període entre sessions se’ls donarà una fitxa, tal com el quadre
presentat a continuació on hauran d’anotar els pensaments negatius focalitzats en el
fracàs que es diguin a si mateixos, per a escriure en una altra part de la fitxa,
propostes alternatives a aquells pensaments. A continuació en tenim un exemple.
Ex:
Pensaments negatius

Pensaments positius

Sóc un desastre

Puc superar aquesta situació

No puc suportar-ho

Si m'esforço, tindré èxit

...

...

També se’ls donaran les instruccions de la relaxació profunda i les autoverbalitzacions perquè puguin disposar d’aquestes i utilitzar-les.
Material

Fitxa amb instruccions sobre diferents auto-verbalitzacions relaxants i de control i
fitxes sobre instruccions per a la relaxació profunda. Fitxa per a realitzar la tasca
encomanada.

QUARTA SESSIÓ

Objectiu i En aquesta sessió realitzem 30 minuts d’activitat física. A continuació comentem
contingut

la fitxa feta a casa sobre els pensaments negatius que han tingut aquella setmana i
les alternatives en forma de pensaments positius que han escrit. A continuació
realitzarem una activitat manual que consisteix en fer un pot amb aigua i purpurina
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i decorar-ho. Els explicarem que la seva utilitat es per treballar el que vam fer la
setmana passada i la fitxa de deures i posar-ho en pràctica de manera que quan es
sentin que van a perdre el control l’agafaran el pot amb purpurina i el mouran
mentre van respirant per tranquil·litzar-se al esperar que caigui la purpurina a poc
a poc en el fons del pot.
A continuació i a mode de tancament de la sessió introduirem el “Massatge lúdic”
amb l’objectiu d’introduir al nen i a la nena en la realització de massatges lúdics
com a recurs per arribar a la tranquil·litat.

Per a realitzar la dinàmica del massatge lúdic podem utilitzar música clàssica
mentre els nens i nenes es posaran per parelles, i durant 15 minuts cada un, seguirà
els següents passos:
-Primer de tot recorrerem l'esquena, els braços i les cames (acariciant,
prement una mica més fort, amb les puntes dels dits).
-Després, recorrerem la mà per la columna -sense pressionar-la-, i
l'esquena, com si estiguéssim pintant.
-Acabarem per les cames pressionant suaument.
Per a realitzar a casa se’ls demanarà que continuïn com ara, menjant de manera
saludable, fent exercici físic cada dia, practicant ioga a casa seguint les fitxes
donades, practicant tècniques de relaxació i d’autocontrol cada dia, pintant
mandales, etc. I se’ls demanarà que segueixin amb els auto-registres de
l’alimentació i l’exercici físic. Ens veurem d’aquí dues setmanes.
Material

Pots, aigua i purpurina.

SISÈ MES: SEGUIMENT I COMIAT

En la primera sessió de seguiment es tornaran a administrar els test administrats a l’inici del
programa, d’aquesta manera tindrem dades per computar les diferències abans de realitzar el
programa i després. La resta de la sessió es destinarà a realitzar trenta minuts d’activitat física,
aquesta vegada els professors de ioga seran ells mateixos, que aniran guiant diferents exercicis
amb l’ajuda de la instructora. Cadascun d’ells guiarà un exercici. Finalment comentarem entre
tots com han anat aquestes dues setmanes i recollirem els seus auto-registres d’activitat física i
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d’exercici físic. I per acabar la sessió valorarem el seu estat nutricional pesant-los i mentint-los,
per així tenir dades objectives i poder comprovar juntament amb la informació dels qüestionaris
o tesos, els canvis produïts per la participació dels infants en un programa per al tractament de la
obesitat o el sobrepès. Així doncs, tindrem dades nutricionals a nivell més físic i dades o trets
psicològics tan abans com després del programa.
En la sessió de comiat, que serà conjunta amb els nens i els pares realitzarem un berenar
saludable al centre i farem una devolutiva del programa com també donarem les caixetes de
material a cadascun dels nens perquè se les puguin endur a casa i disposar de tot el material
necessari. També, es destinarà aquesta sessió per a fer un recompte dels punts que els nens i
nenes han anat adquirint en els auto-registres que contemplaven aquest sistema. Serà llavors que
s’elogiarà amb paraules i premiarà amb el contacte físic a la persona que hagi adquirit més punts
del programa, però també als altres nens/es. També, serà el rei o reina aquella estona i per això
se li entregarà una corona. Aquesta és una manera de què vegin la recompensa obtinguda per al
feina ben feta del programa, premiant amb la corona a qui hagi obtingut la major quantitat de
punts amb el sistema d’economia de fitxes.
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8.5 PSICOEDUCACIÓ DELS PARES
A Escòcia (2010) des de l’atenció primària i seguint les recomanacions per al maneig de la
obesitat infantil segueixen directrius de manteniment de pes amb un seguiment anual essent la
pèrdua de pes màxima de 0,5-1 kg per mes i en referència a la participació dels pares i
assessorament a aquests, recomanen que els programes de tractament han d’incorporar el
component per al canvi de comportament de la família, que suposi que almenys un dels
progenitors o cuidadors tingui com a objectiu canviar l’estil de vida de tota la família. Pel què fa
a l’assessorament i participació dels pares, Nova Zelànda (2009) recomanen enfocaments
d’estil de vida integrals que impliquin a la família i recordin als pares que ells poden ser els
millors agents de canvi per al nen/a. Als Països Baixos (2008), es recomana la teràpia cognitivoconductual per encoratjar als pares a que funcionin com un model a seguir. Al Regne Unit
(2006) recomanen perdre pes als pares amb sobrepès o obesitat dels infants que també en tenen.
Les intervencions conductuals han d’incloure estratègies com el control d’estímuls, l’autocontrol, la fixació de fites, recompenses per a aconseguir aquestes i resolució de problemes.
Finalment, al Canadà (2006) recomanen teràpia conductual amb la família i a Austràlia (2003)
volen involucrar als pares, especialment a pares de nenes/es amb edat escolar, primària, a
incorporar sempre la modificació de comportament adequada a l’edat (Richardson, L., 2013).
Totes les directrius dels països mencionats amb anterioritat, consideren el tractament com de
llarga duració, estipulant un mínim de contacte continu d’almenys tres mesos. En quant al
tractament no farmacològic, totes les directrius recomanen una combinació de dieta, exercici
físic i counselling o assessorament. Totes les directrius, tal com s’ha explicat amb anterioritat,
recomanen que els pares i/o familiars desenvolupin un paper actiu en el tractament de la obesitat
o sobrepès dels infants (Richardson, L., 2013).
Altres dades apunten que tot i caldre més investigació al respecte, el tractament de la obesitat
infantil podria centrar-se exclusivament en la modificació que realitzen els pares en la ingesta
alimentària dels seus fills/es. També apunten que la participació dels pares és essencial per a
l’eficàcia del programa, a més, els pares poden participar en programes d’intervenció que
beneficiaran als seus fills, sense que aquests tinguin la obligació d’acudir a aquests programes
(Collins, C, et al., 2011). Tot això concorda amb què la participació dels pares és un component
essencial en el tractament eficaç de la obesitat infantil degut a què l’ambient a la llar, és el lloc
més important en relació a la formació del comportament alimentari i l’activitat física dels
nens/es. El tractament conductual basat en la família és la intervenció més ben establerta per al
tractament de la obesitat infantil (Golan, M., 2006). Intervencions dirigides als pares com a
mediadors exclusius s’han traduït en una major reducció dels percentatge de sobrepès dels nens
i de la millora de l’entorn propici a la obesitat (medi obesogènic), en comparació a intervencions
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realitzades amb els pares i els nens junts o intervencions dirigides únicament als nens (Golan,
M., 2006).
Segons l’ Institut de Trastorns Alimentaris (ITA), hi ha gran evidència científica que corrobora
els factors psicològics i familiars de la obesitat, tals factors poden classificar-se segons
facilitadors de la obesitat i mantenidors. Dins els facilitadors destaquen el valor simbòlic
d’alguns aliments associats a celebracions familiars i el fet de pertànyer a una família amb una
fora identitat obesa. S’ha comprovat també, que certes estructures familiars s’associen a un
major risc de patir obesitat, aquestes són: fill únic, fill de pares separats, adoptat, famílies
monoparentals, mares majors de 35 anys i famílies nombroses. També, el nivell socioeconòmic
de la família és un altre factor que facilita el desenvolupament de la obesitat, com ara un estatus
elevat en països d’escassos recursos o un estatus econòmic baix en països desenvolupats.
Finalment hi trobem altres factors que influeixen com el clima, el fàcil accés al menjar i l’abús
d’activitats d’oci sedentàries, que tots ells augmenten les possibilitats que la obesitat de l’infant
es desenvolupi (Institut de Trastorns Alimentaris, 2010).
Pel què fa als factors mantenidors, hi trobem part de l’explicació del fracàs dels tractaments
biomèdics de la obesitat, dels que destaquen les dificultats per establir relacions socials
gratificants, els mals hàbits associats al menjar en l’entorn familiar, la falta d’implicació dels
membres del grup familiar, la falta d’una pauta alimentària adequada, el fet de substituir
aliments sans per altres de ràpids i altament energètics, saltar-se àpats o picar constantment
durant tot el dia, no realitzar activitat física continuada i les dificultats er al maneig
d’emocions(Institut de Trastorns Alimentaris, 2010).
Els nens i adolescents poden estar exposats a missatges contradictoris dels membres de la
família i la societat en general respecte al pes i al menjar. La ingesta d’aliments dels nens/es es
veu irremediablement influenciada per als factors ambientals, com el modelat (aprenentatge a
través de la observació), la freqüència d’exposició als aliments i la mida de les porcions. També
influeixen en els comportaments alimentaris la pràctica de criança dels fills i el clima emocional
de casa. La llar doncs, és el lloc més important en relació al comportament alimentari i
l’activitat física dels nens/es, tal com s’ha dit anteriorment (Golan, M., 2006).
Algunes famílies, poden viure la obesitat d’algun dels seus membres amb culpabilitat, vergonya
o negació, emocions que poden general hostilitat, critiques o sobreprotecció, dificultant així el
procés de recuperació i mantenint la obesitat. Per això, l’espai de la psicoeducació amb els pares
proporciona el lloc per a intervenir a nivell comunicacional i maximitzar així l’èxit del
programa.
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Per això, volem incloure als pares dels infants en el programa mitjançant deu sessions de
psicoeducació amb aquests. Per a fer-ho, s’acordarà per consens amb els pares el dia de la
setmana que es duran a terme les psicoeducacions. En aquest cas, les sessions es duran a terme
cada dues setmanes i seran d’una hora i mitja dividida en 30 minuts on es donarà informació, 30
minuts de part pràctica i 30 minuts on es plantejaran dubtes i comentaran entre ells. En cas que
els pares no tinguin on deixar els nens aquells hora i mitja, es disposarà del servei de guarderia
en el mateix centre cívic on els nens es podran quedar sota supervisió.
La psicoeducació està relacionada amb els aspectes educatius del tractament de la obesitat i el
sobrepès. Es pot definir com la provisió d’informació didàctica sobre la naturalesa d’un trastorn
amb l’objectiu d’aconseguir un canvi de conducta en el receptor d’informació. En aquest cas es
durà a terme un programa de psicoeducació amb els pares dels infants per tal que tinguin un
paper actiu en la intervenció amb els seus fills, per això caldrà donar-los informació sobre les
causes de la obesitat i com en aquestes i juga un paper important l’ambient i les conseqüències
que pels seus fills té la obesitat, tant a nivell físic com psicològic. Sobretot recalcant la
importància que l’ambient hi juga, fent-los així conscients de què poden modificar quelcom.
També es farà èmfasi a la poca utilitat de les dietes puntuals de curta duració i el risc de la
restricció alimentària intensa cap a trastorns de conducta alimentària. La psicoeducació amb els
pares es realitzarà, al igual que amb els infants, de manera grupal un cop cada quinze dies.
Les persones de l’entorn dels nens, incideixen en la formació d’hàbits alimentaris d’aquest per
diferents vies, decidint els aliments a què el nen s’exposa, actuant com a models i utilitzant
diversos recursos (reforçament, càstig, pressions) per a aconseguir que els nens mengin allò que
ells creuen que han de menjar, fet que pot portar a l’aversió d’aquell aliment. Els adults modelen
les preferències alimentàries dels infants. Els pares són un dels instruments clau de l’educació
alimentària dels seus fills.
Els pares hauran d’intentar utilitzar estratègies en relació a les preferències alimentaries.
Aquestes poden ser tan senzilles com per exemple barrejar un aliment preferit pel nen amb un
altre de menys preferit o bé utilitzar l’exposició gradual a un aliment no preferit. Per exemple, si
al nen no li agrada la verdura, començar preparant diversos tipus de verdura, donar-los-hi a
provar progressivament, posar-ho al plat de forma divertida, utilitzant diversos tipus de cocció o
preparació de l’aliment i finalment fer un plat on hi hagi verdura (aliment no preferit pel nen a
l’inici) i carn (aliment preferit pel nen).
No es recomanable prohibir totalment el consum d’aliments alts en grasses, sucres i sal ja que la
prohibició podria fer aquests aliments més atractius pel nen.
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És molt important que el nen participi en tot el procés alimentari. Quan hi ha un aliment que els
costa menjar és millor posar-lo primer, ja que el nen tindrà gana i aquest fet farà que mengi el
que hi hagi. Si posem un aliment que no els agrada quan no tenen gana els costarà més de
menjar. No és recomanable utilitzar l’aliment en comportaments com a fins. Com a pares,
algunes estratègies de familiarització amb l’aliment que podem utilitzar són: a) contactes previs
amb l’aliment, per exemple que l’infant t’acompanyi a comprar al supermercat, portar-lo a un
hort i que entri en contacte amb les verdures; b) parlar-ne a l’hora del seu consum; c) presentarlo d’una manera més apetitosa i divertida i d) servir-lo amb guarniments que li agradin.
A continuació, es presenta la proposa del programa de psicoeducació que es durà a terme durant
els sis mesos de duració dels programa amb els pares dels infants amb sobrepès o obesitat:
Sessió

Títol

Contingut

1

Presentacions i contracte.

Cada família es presenta, expliquen el diagnòstic
del seu fill, quan temps fa que ho saben, què
coneixen de la malaltia o problemàtica, com hi han
fet front, quines formes d’afrontament van ser
eficaces, quines no, quines expectatives tenen amb
la psicoeducació. L’objectiu és que cada família
s’auto-observi i sigui conscient de quines són les
seves rutines, com es menja a casa, com és el seu
dia a dia etc., com també la creació d’una aliança
terapèutica alhora que es reforça una atmosfera
positiva.

2

Desmentir

mites

augmentar la motivació.

i Desmentir

mites

sobre

la

malaltia,

idees

preconcebudes considerades certes, etc., com
també involucrar als pares en l’augment de la seva
motivació per tal de canviar l’ambient a la llar tot
sospesant pros i contres de la obesitat infantil.

3

Estils de vida sans.

Introducció als conceptes de nutrició, entorn
obesogènic, la piràmide dels aliments i les
necessitats nutricionals dels nens/es en creixement
i adolescents.

4

Som un model per als Sessió destinada a l’exploració dels pares i de
nostres fills/es?

l’alimentació i patrons d’activitat física de la
família. L’objectiu és augmentar a consciència
dels pares i empoderar el poder de modelatge que
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tenen sobre els seus fills/es.
5

Taller de sucs naturals.

L’objectiu d’aquesta sessió és introduir a la sessió
professionals externs (cuiners) que ens permetin
realitzar una sessió més dinàmica amb els pares
amb l’objectiu de tenir més eines per a poder
realitzar

un

esmorzar

saludable.

Per

això,

realitzarem un taller de sucs naturals on es
donaran diferents i senzilles receptes perquè pares
i sobretot, pares i fills puguin elaborar de forma
divertida, un suc que serà l’acompanyant perfecte
a un esmorzar o berenar saludable. Per una banda
es transmetran coneixements nutricionals i per
l’altra, s’intentarà assegurar un canvi en els hàbits
alimentaris. En aquest taller també hi haurà un
espai per a la confecció d’un menú saludable.
6

Un bon esmorzar. Com ens L’objectiu d’aquesta sessió és aprendre que una
organitzem?

bona organització, permet poder realitzar un bo i
saludable esmorzar a casa, per tant analitzarem els
components

i

comportaments

d’un

ambient

suficientment sà per al nen/a. També, l’objectiu
serà conèixer con és l’estil alimentari i com es
divideixen les responsabilitats en aquest, com
conèixer si es donen pràctiques alimentaries
problemàtiques i quines són. Recomanarem en
aquesta sessió que els pares vaguin a comprar amb
els seus fills i que deixin que aquests, dins unes
opcions saludables pre-escollides, escullin quins
aliments volen.
7

Analitzar l’oci.

L’objectiu es augmentar el coneixement sobre els
beneficis de la planificació de les activitats en el
temps lliure o oci, per augmentar l’activitat física i
disminuir així les activitats sedentaries.

8

Utilitzem el menjar com a L’objectiu d’aquesta sessió és analitzar els
premi o recompensa?

diferents estils per a fer front a la resistència dels
nostres fills/es i donar eines per no utilitzar
l’aliment en comportaments com a fins, en cas que
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sigui així.
9

Clima emocional i imatge L’objectiu d’aquesta sessió és obtenir més
corporal.

informació

sobre

l’autoestima

i

el

desenvolupament d’aquesta en les pràctiques
parentals. També, volem donar als pares i mares
eines a utilitzar en el desenvolupament corporal
dels seus fills/es i sobretot en donar respostes
efectives a les distorsions amb la imatge corporal
en cas que es donessin.
10

Resum i comiat. Berenar L’objectiu de la primera part de la sessió és fer un
saludable juntament amb recull dels temes discutits en les sessions i anàlisi
els fills.

dels

canvis

que

s’han

anat

aconseguint.

Seguidament, ens reunirem amb els nens/es per a
realitzar tots junts el berenar saludable.

Entre les pàgines 47 i 52 dels annexes, disposem d’un recull d’informació sel·leccionat
especialment per als pares dels infants que acudeixen al programa. En aquest recull hi trobem
recomanacions d’activitat física en la infància i adolescència, cinc moments al dia per a evitar
l’obesitat infantil, prevenció del sobrepès i obesitat des de petits i altres fitxes creades que poden
resultar útils com a resum i recordatori del treballat en el programa.
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9. CONCLUSIONS I/O DISCUSSIÓ DEL TEMA
Un cop finalitzat el programa, l’objectiu general és fer un estudi per tal de valorar els resultats
del mateix. Per això, tal com s’ha dit, caldrà valorar l’estat nutricional dels infants abans i
després mitjançant els instruments d’avaluació i aparells desglossats a l’apartat del treball
corresponent, com també valorar diversos trets psicològics (a partir dels dos tests o qüestionaris
administrats). Altrament, destacar que disposarem d’una valoració dels propis usuaris del
programa vers les activitats desenvolupades en aquest, fet que ens permetrà per a properes
edicions del programa, millorar, canviar o mantenir certes dinàmiques i/o activitats.
En l’avaluació del programa comentat amb anterioritat, nens en moviment, es van obtenir uns
resultats que mostren que el 88,1% de la població va disminuir l’Índex de massa corporal en
relació a abans de participar en el programa i onze mesos després de la finalització d’aquest.
Aquestes dades suggereixen que un programa com el present, amb característiques similars al de
nens en moviment, pot obtenir doncs, uns resultats semblants i per tant, positius pel que fa a la
reducció de l’IMC.
Cal dir, que l’estat nutricional abans i després del programa nens en moviment passa d’un 62%
de nens/es amb obesitat, 20% de nens/es amb sobrepès i 18% de nens/es amb obesitat mòrbida a
un 51% de nens amb obesitat, 30.5% de nens amb sobrepès, 9.6% de nens amb obesitat mòrbida
i un 9% de nens amb un pes considerat normal. Aquests resultats ens suggereixen que la
reducció de pes és costosa, però possible. Alhora, també ens confirmen que l’objectiu no ha de
ser la pèrdua de pes, ja que la no consecució d’aquest objectiu o veure que un perd més pes que
un altre, pot ocasionar comparacions o malentesos entre els companys. En canvi, tal com està
plantejat el present programa, l’objectiu no va encaminat directament a perdre pes, si però, que
es centra en la modificació d’hàbits alimentaris, patrons d’activitat física i altres temàtiques
d’índole psicològica, com l’auto-estima, les emocions i l’auto-control. D’aquesta manera,
s’enforteix a la persona, se li donen eines i es treballen les temàtiques anteriors. Evidentment,
però educant en alimentació i activitat física i sabent manegar les emocions alhora que un
mateix s’estima i es controla, contribueix en reduir l’índex de massa corporal dels infants. Així
doncs, no sel’s hi diu als infants que l’objectiu és perdre pes, però tal com mostren els resultats
anteriors i esperem que els realitzats en el present programa, impliquin una reducció de pes.
En el programa nens en moviment, també es va mesurar la grassa corporal, que va disminuir,
l’àrea muscular del braç, que va mantenir-se constant, la circumferència de la cintura, el maluc i
les cuixes, veient també una disminució d’aquestes. També, van mesurar els plecs cutanis
bicipital, tricipital, subescapular i suprailíac, disminuint respectivament. Finalment, el
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percentatge de grassa corporal també va ser mesurat abans i onze setmanes després, veient una
disminució del mateix tant en nens com en nenes.
D’altra banda, el programa nens en moviment ha utilitzat el test d’ansietat CMAS-R on també
s’ha vist una reducció de l’ansietat total. Pel què fa a la depressió també es veu una reducció,
aquesta va estar avaluada a partir del test de depressió CDS.
També, es van avaluar els resultats al cap d’un any, comparant aquests amb els resultats abans
del programa, després d’aquest (11 setmanes després). Els resultats mostren millores un any
després en relació a 11 setmanes després de la finalització del programa. Pel que fa als resultats
psicològics d’ansietat i depressió també disminueixen. Aquests resultats ens mostres l’eficàcia
d’un programa infantil per a reduir la obesitat que a part de la reducció d’ingesta inclouen
aspectes psicològics.
Aquests resultats, s’haurien d’analitzar també en el cas que ens ocupa per tal de poder avaluar si
el programa és efectiu o no i veure en quina mesura es redueix en tant per cent de grassa
corporal dels infants i veure les diferències entre sexes si n’hi haguessin. Per tant, caldrà avaluar
el programa immediatament després de l’aplicació d’aquest en comparació a les dades
obtingudes abans d’inicar el programa, altrament avaluarem els resultats dotze mesos després de
l’aplicació del programa comparant-ho amb les dades abans d’iniciar el programa i les
d’immediatament finalitzat aquest, d’aquesta manera avaluarem si els resultats es mantenen en
el temps o no i finalment, avaluarem l’avaluabilitat.
D’altra banda, en aquest programa també es treballen les relacions socials ja que encara que no
estiguin incloses com a treball individual a dur a terme durant un període de temps concret, el
programa es realitza en grup i moltes de les activitats i dinàmiques també. D’aquesta manera
s’entén que les relacions socials i la comunicació amb els altres es treballen de manera
transversal al llarg de tot el programa.
Altrament, s’ha optat per un format de tractament grupal ja que presenta avantatges en relació a
un tractament individual. Això es deu a l’enriquiment que aporta sentir-se part d’un grup i part
activa i responsable del teu tractament. D’aquesta manera no ens trobem amb un infant malalt
que acudeix al metge a realitzar-se un tractament o que acudeix al psicòleg a realitzar
psicoteràpia perquè li succeeix quelcom. Sinó que trobem a un conjunt d’infants d’edats
similars, que presenten la mateixa malaltia o problemàtica i que entre tots acudeixen a un
programa juntament amb els pares on tots ells són part activa d’aquest. A més, es considera que
al conèixer que tu no ets només el que és obès o té sobrepès (o pateixen qualsevol altre tipus de
malaltia o trastorn) i veus que hi ha altres persona que són com tu, t’obres, no et sents tan sol
davant la malaltia, pots compartir el que et succeeix a la vegada que coneixes altres opinions i
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estratègies d’afrontament. A més, si hi hagués un grup que hagués realitzat el programa amb
anterioritat, podrien venir a donar el seu testimoni, explicar les seves millores, i així animar al
grup actual fent-los veure que el que volen, es pot aconseguir.
En el programa, també es treballa a partir de modelat. Incloent als pares en el programa i per
tant fer que aquests adquireixin hàbits alimentaris sans els converteix en un model a seguir pels
seus fills. També, els diversos professionals que formen part del programa serveixen de model.
Un altre aspecte a destacar és que el programa és gratuït i per tant no implica cap cost econòmic
als participants. Aquesta proposta va sorgir al veure que hi havia abandonament del programa
nens en moviment degut al cost del seu material. Per tant, es va pensar buscar finançament per
una altra banda que no fos la dels usuaris del programa. Aquest àmbit m’ha resultat inquietant,
pel que he buscat diferents formes possibles de finançament amb les quals es pugui abastir el
programa. D’entre les cercades es trobem línies d’ajut de diferents organismes oficials tant
municipals (Ajuntaments i Consells Comarcals) com supramunicipals (Diputació, Dipsalut i
Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya), com també alguna fundació d’alguna entitat
bancària, així com altres ajudes o recursos.
Amb tot, recalcar l’enriquiment personal que m’ha aportat la realització del present treball, en
tant que he conegut diversos estudis, iniciatives i persones del camp en qüestió i he adquirit
pràctica en la creació de sessions i dinàmiques per a treballar aspectes relacionats amb la
obesitat i el sobrepès adaptats a l’edat de la població a qui va dirigit el programa.

10. ORIENTACIONS FUTURES

Primerament, com a continuïtat primera del treball presentat es proposa dur a terme el
programa, aquest és l’objectiu que té la proposta d’intervenció creada en aquest treball i seria la
culminació del projecte creat.

Seguidament, un cop aplicat el programa caldria avaluar els seus resultats immediatament, per
això es tornaran a administrar els instruments i aparells d’avaluació proposats comparant els
resultats pre i post participació en el programa.

Finalment, passats dotze mesos de la finalització del programa, es tornaran a avaluar els
resultats, obtenint informació sobre el manteniment o no dels resultats adquirits immediatament
finalitzat el programa.
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Altrament, s’avaluaran les activitats dutes a terme en el programa, tenint així informació per a la
propera administració del programa, amb la que podrem canviar activitats, mantenir-ne o crearne de noves, gracies a la informació obtinguda de l’avaluació de la utilitat i entreteniment o
avorriment d’aquestes.
També, avaluarem l’avaluabilitat del programa, avaluant així la manera com avaluem.
Ja per acabar, proposar l’aplicació d’alguna de les dinàmiques o activitats a les escoles, fent que
hi hagués una menció al respecte, incloent l’educació emocional i d’hàbits de vida saludables a
les escoles.
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