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Resum 

Introducció. L’obesitat pediàtrica suposa un problema en continu desenvolupament a la 

societat actual. Per tal de prevenir aquest fet es disposen de plans de prevenció per a la 

salut nutricional que docents, personal sanitari i familiars realitzen als centres educatius. 

Objectius. L’objectiu general d’aquest treball consisteix a analitzar a l’evidència 

científica el paper de l’educació nutricional per part d’equips multidisciplinaris als centres 

educatius per tal de prevenir l’obesitat infantil. 

Metodologia. S’ha dut a terme una recerca bibliogràfica a través de les bases de dades 

Pubmed, EBSCOhost, Lilacs, SciELO, BVS i OVID (2008-2018), que han estat 

seleccionades basant-se en l'àmbit de Ciències de la Salut. 

Resultats. Els resultats de la recerca bibliogràfica s’exposen descriptivament. Es fa 

referència a la informació de cada article: país de procedència, any de publicació, disseny, 

objectius i conclusions d’aquests; i es proporcionen percentatges d’aquestes dades. Així 

també s’exposen les temàtiques dels articles.  

Discussió. L’educació per a la salut nutricional a les escoles és un factor força important 

que s’ha de dur a terme sobre la societat més freqüentment. Les estratègies amb les quals 

es pot dur a terme aquesta educació són diverses i la majoria efectives. Cada membre de 

l’equip multidisciplinari té una funció important durant la promoció, fent-la així útil.  

Conclusions. El treball multidisciplinari damunt la promoció de la salut nutricional als 

centres educatius és un factor determinant amb la finalitat de prevenir i disminuir 

l’obesitat pediàtrica. 

 

Paraules clau: Obesitat Pediàtrica, Promoció de la Salut, Programes Nutricionals, Salut 

Escolar. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Introduction. Pediatric obesity supposes a problem in continuing development in actual 

society. To prevent it, we have prevention planes on the nutritional health, made by 

teachers, sanitary personal and families at the schools. 

Objectives. The general objective of this study consists in analyse the scientific evidence 

of the function of the nutritional education made by the multi-disciplinary teams at the 

schools to prevent the pediatric obesity. 

Method. A literature review of publications released between 2008 and 2018 has been 

performed in the Pubmed, EBSCOhost, Lilacs, SciELO, BVS and OVID databases, 

which specialize in the field of Health Sciences. 

Findings. The results of this research are descriptive. The information on each article is 

displayed: country of origin, year of publication, design, objectives and conclusions. 

Percentages of data are provided. Also, thematic of the articles are exposed. 

Discussion. The health nutritional education at the schools are a very important factor 

who needs more attention and dedication. The strategies with which education can be 

carried out are diverse and the majority effective. Every member of the multidisciplinary 

team has an important function. 

Conclusions. Multidisciplinary work above the promotion of the nutritional health at the 

schools it’s a determining factor to prevent and decrease the pediatric obesity. 

Keywords: Pediatric Obesity, Health Promotion, Nutritional Programs, School Health. 
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1. Introducció 

 

L’obesitat com descriu l’OMS  es defineix com l’acumulació anormal o excessiva de 

greix que pot perjudicar la salut. Si aquest factor no es controla, pot conduir a 

conseqüències sanitàries greus com cardiopaties, resistència a la insulina (amb freqüència 

és un senyal primerenc de diabetis imminent), trastorns osteomusculars com n’és artrosis, 

alguns tipus de càncer i fins i tot discapacitat funcional (1).  

Al món  existeix una creixent preocupació a tots els àmbits de la societat per  l’obesitat 

infantil (2). Les xifres dels diferents països mostren tendències preocupants. Així podem 

afirmar que l’obesitat pediàtrica representa un problema de salut i econòmic seriós i es 

preveu un augment en el temps (3). 

L’any 2018, un estudi dut a terme a la Universitat d’Alacant assegura que a Espanya el 

percentatge d’obesitat infantil és del 18%, un dels més alts d’Europa (4).  

A tot el món, el nombre de lactants i infants petits que pateixen sobrepès o obesitat va 

augmentar de 32 milions el 1990 a 41 milions el 2016. Podem afegir que als països en 

desenvolupament  amb economies emergents la prevalença de sobrepès i obesitat infantil 

entre els nins en edat escolar supera el 30%. A més, si es mantenen les tendències actuals, 

el nombre de nins amb sobrepès augmentarà a 70 milions l’any 2025 (5).  

Per prevenir aquest fet, s’ha de dur a terme una prevenció de l’obesitat i promoció de la 

salut a través de l’educació per a la salut (EpS). L’objectiu de l’EpS a l’escola és el de 

desenvolupar un interès creixent per la salut com un valor individual i social, que permeti 

una qualitat de vida adequada a través del coneixement i la comprensió de la relació 

directa entre les condicions del medi, les socioculturals i les conductes individuals (6). 

És òptim que es realitzi l’educació i promoció per a la salut als col·legis, ja que molts 

estudis destaquen que durant l’etapa de la infantesa i adolescència, els nins desenvolupen 

els seus hàbits i mecanismes per afrontar la presa de decisions que perduren al llarg de la 

vida de forma permanent (7). Aquests hàbits, és més difícil establir-los a la vida adulta, 

ja que som menys flexibles i menys susceptibles al canvi. A més a l’etapa primerenca de 

vida és quan el cervell té una major plasticitat i receptivitat per tal d’enriquir-se del medi 

que l’envolta (8). 
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Considerant la problemàtica present i tenint en compte que als centres escolars és allà on 

els nins passen una gran part del dia, els centres educatius juguen un rol fonamental a la 

promoció de factors protectors en matèria d’hàbits alimentaris, pel que resulta un camp 

d’acció per la implementació de programes nutricionals (9). Per tal que aquests programes 

aconsegueixin modificar les conductes alimentàries no saludables, es requereix una eina 

capaç d'aconseguir aquest objectiu, i la més indicada és l’educació per a la salut (9). 

L’anàlisi del currículum escolar d’alumnes entre 5 i 15 anys indica que la informació que 

actualment reben els estudiants és insuficient per l’aprenentatge i adquisició d’hàbits de 

vida saludable. Per això s’han de crear i implementar plans d’actuació als centres (10). 

La clau per tal que aquests programes siguin eficaços és la cooperació intersectorial (11). 

Que consisteix en la reunió de professionals de diversos camps disciplinaris per resoldre 

problemes i participar en la presa de decisions, per així proporcionar una atenció integral 

al pacient, familiars i comunitats, oferint la més alta qualitat de l’atenció a tots els entorns 

(12). 

  

2. Objectius del treball 

 

L’objectiu general d’aquest treball, consisteix en analitzar a l’evidència científica el paper 

de l’educació nutricional per part d’equips multidisciplinaris als centres educatius per tal 

de prevenir l’obesitat infantil.  

Per això i en l’àmbit específic, s’estableixen els següents objectius: 

1. Identificar el paper, funció i importància dels equips a l’hora de promocionar la 

salut nutricional a les escoles. 

2. Descriure a través de la recerca bibliogràfica les estratègies dirigides a 

promocionar l’educació alimentària i nutricional als centres educatius per prevenir 

l’obesitat pediàtrica.  

3. Analitzar a través de l’evidència la relació entre la promoció de la nutrició escolar 

i la disminució de l’obesitat infantil. 
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3. Estratègia de recerca bibliogràfica 

 

Aquest treball de recerca i revisió bibliogràfica, s’ha dut a terme a través d’una revisió 

bibliogràfica de l’evidència científica establerta el febrer de 2018. Una vegada definida 

la temàtica i objectius, es va elaborar i iniciar la recerca. Per poder realitzar un treball de 

recerca més clar i ordenat, es va recórrer a emplenar un document d’estratègia de recerca 

bibliogràfica que es mostra a l’Annex I. 

En primer lloc es va fer una selecció de fonts relacionades amb l’àrea de les ciències de  

la salut, que varen ser: el metacercador EBSCOhost, BVS i Nursing@Ovid , i les bases 

de dades PubMed, Lilacs, SciElo, Cuiden. 

Seguidament, a través del DeCs, es varen establir les paraules claus del llenguatge 

científic. A continuació es detalla per nivells la combinació d’aquestes.  

Les paraules clau usades foren Pediatric Obesity/Obesidad Pediátrica, Health 

Promotion/Promoción de la Salud, Nutritional Programs/Programas Nutricionales y  

School Health/Salud Escolar. Les paraules claus varen ser usades amb ambdós idiomes, 

anglès i castellà. L’ordre dels nivells va ser el següent: com a primer nivell, es varen tenir 

en compte la combinació de paraules Pediatric Obesity y Health promotion, separades 

pel booleà AND; com a segon nivell s’hi va afegir Nutritional Programs també amb el 

booleà AND; i per acabar, com a tercer nivell s’hi va afegir School Health, altre pic 

separada pel booleà AND.  

Com a límits per dur la recerca a terme es van establir que: la documentació fos publicada 

en els darrers deu anys (2008-2018), la disponibilitat a text complet d’accés lliure i 

l’idioma: anglès i castellà.  

Com a criteris d’inclusió per tal que els articles formessin part del llistat definitiu es 

compilaren aquells que de forma més concreta responien als objectius específics detallats 

anteriorment.  

Com a criteris d’exclusió, es van descartar aquells que no complien amb les metes 

plantejades de la investigació, no hi apareixia un treball multidisciplinari incloent 

diversos professionals de diferents àrees, apareixien escrits amb un idioma diferent de 

l’establert com a límit de recerca o es tractessin de documents per l’estil de manuals, 

capítols de llibres, tesis doctorals o altres treballs acadèmics. També es van excloure tots 
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aquells articles que tractaven la promoció de la salut encaminada a la nutrició, però 

estaven fora del context escolar.   

 

4. Resultats de la recerca bibliogràfica 

 

Durant la recerca es van trobar un total de 386 articles, els quals van passar per dos nivells 

de selecció. En primer lloc es va llegir el títol dels articles, així descartant 360 articles 

que no eren d’interès per l’estudi. Seguidament es va procedir a llegir el resum d’aquests, 

descartant-ne així 5 més. Finalment es va realitzar la lectura completa dels 21 documents 

restants, fent-los definitius i d’interès per l’estudi. A continuació, adheresc una gràfica-

resum de l’Annex I, ja citat anteriorment. 

 

A l’Annex II, es pot veure una taula dels articles allà on es troba la informació detallada 

de cada un. En aquesta s’especifica la cita bibliogràfica, un petit resum de la introducció 

i l’objectiu principal, la metodologia de l’article, les conclusions de l’estudi, una valoració 

segons l’escala Liker i l’obtenció de la font primària.   

La majoria dels articles, un 37% són de procedència sud-americana, seguit d’un 24% que 

són de procedència nord-americana. Un 19% són d’origen espanyol. La resta són de 

diferents parts del món amb percentatges més petits com Amsterdam, Anglaterra, Brasil, 

Xile, Emirats Àrabs o Tailàndia. Aquesta petita anàlisis permet deduir quins països 

inverteixen més temps a la investigació en aquest àmbit de la promoció de la salut 

nutricional per a prevenir l’obesitat infantil.   

Pel que fa a l’idioma dels articles, es pot destacar que quasi tres quartes parts dels articles 

seleccionats són escrits en llengua anglesa, mentre que sols una mica més d’una quarta 

part són en llengua castellana. 

1
1

5

3

1 1

N O M B R E  D E  D O C U M E N T S         Z = 2 1

RECERCA B IB LIO G RÀFICA

PubMed SciELO EBSCOhost Nursing@Ovid BVS
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A la llarga de tots els articles, podem veure que els subjectes amb els quals s’han realitzat 

tots els estudis són nins d’edat compresa entre els cinc i els quinze anys, havent-hi una 

majoria d’articles que es centren a les edats compreses entre els vuit i els tretze.  

Els anys de publicació són dispersos, de quasi cada any entre el 2008-2018 en podem 

trobar un. D’aquesta forma, també se’ns permet veure com aquest tema ha evolucionat a 

la literatura científica i com ha avançat la investigació i preocupació per aquesta temàtica. 

Es pot afegir respecte al disseny dels articles trobats durat la recerca que un 53% són 

assajos clínics, i un 33% revisions bibliogràfiques. La resta i en petit percentatge són 

revisions sistemàtiques  i estudis descriptius.  

A la llarga de la selecció dels estudis, se’ls va classificar posant-hi valor a una escala, 

l’escala “Liker”. La qual ens ha donat com a resultat d’evidència científica que menys 

d’un 20% d’aquests tenen un nivell liker 3, cosa que vol dir que aquests són rellevants 

per a la metodologia d’investigació, però amb resultats poc interessants per al meu estudi; 

mentre que més d’un 80% dels articles seleccionats els podem situar a un nivell d’escala 

liker 4, cosa que significa que són molt rellevants per la metodologia, resultats, 

conclusions i marc teòric pel meu estudi. 

Per acabar, es pot dir que a tots els articles es troba informació rellevant, que respon a una 

o més metes plantejades a l’inici de l’estudi, així en conjunt resolent tots els objectius. 

 

5. Discussió 

Durant aquesta discussió s’explicaran els diferents objectius específics plantejats a l’inici 

de l’estudi, amb informació trobada durant la recerca bibliogràfica. 

 

5.1. La promoció de la salut a les escoles: Quin és el paper, funció i importància dels 

equips a l’hora de la realització? 

Podem destacar dins aquests equips de professionals: l’equip d’infermeria, els 

nutricionistes, l’equip de professors i direcció de les escoles i el conjunt de mares i pares 

dels alumnes. Tots tenint una responsabilitat i una funció molt important a l’hora d’educar 

als infants i transmetre valors els quals perduraran al llarg dels anys si la teràpia és efectiva 

(9). 
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S’ha d’exaltar que la relació dialògica i la negociació compartida entre els diferents 

professionals, pacients i famílies és el que condueix a l’èxit les estratègies establertes. És 

molt important apoderar a l’individu com a promotor de la salut (13). 

Per tal de deixar més clara la funció de cada professional s’ha realitzat una anàlisi 

d’estudis recents dels quals podem ressaltar la importància de cada membre de l’equip. 

Per una banda tenim l’equip d’infermeria, que juntament amb la resta d’equip 

multidisciplinari han de reconèixer l’escala de l’obesitat infantil i ajudar als nins i a les 

famílies a resoldre el problema (3).  

El treball dels infermers a l’entorn escolar és fonamental per tal d’implementar accions 

de prevenció primària a fi de què es pugui controlar l’obesitat a través d’activitats 

educatives, i identificar el sobrepès a nins i adolescents (14). Per assolir aquestes mesures, 

es recomana que les infermeres creïn associacions amb la resta de membres de l’equip: 

docents, pares, famílies i per tal d’ajudar a promoure la salut dels infants (14). 

Les infermeres tenen el coneixement i l’experiència per prevenir el sobrepès i l’obesitat i 

atendre les necessitats dels nins de minories obeses a les escoles. Tenen el privilegi de 

poder col·laborar amb els estudiants, famílies i el personal escolar (15). Una de les seves 

funcions és recomanar i fer un seguiment dels estudiants que tinguin la necessitat de 

millorar la seva dieta nutricional per tal d’aconseguir un pes saludable i alhora detectar 

els infants que podrien trobar-se en risc de patir problemes de salut secundaris al sobrepès 

o obesitat (15). 

A més l’equip d’infermeria té els coneixements per poder desenvolupar la funció 

d’entrenar i ensenyar als pares i cuiners de les escoles de com dur a terme uns menús i 

dietes per tal de què siguin equilibrats i saludables (11). Així també  poden formar als 

professors amb la finalitat de què ells puguin realitzar sessions de nutrició les hores 

lectives i es pugui incloure a dins la programació escolar la promoció de la salut 

nutricional (11). 

Altrament, els infermers i infermeres duen a terme conferències de nutrició saludables 

(7), que molts cops posteriorment a aquestes, ells mateixos s’encarreguen de dur a terme 

tests amb preguntes bàsiques sobre nutrició i hàbits de vida saludables amb la finalitat 

d’analitzar-los (16).  
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Així doncs també podem destacar, i per finalitzar, que l’equip d’infermeria és l’encarregat 

d’assegurar l’accés d’aliments saludables que es distribueixen a les escoles als infants 

(17). La seva funció és fer que a les subsistències venudes als centres educatius, 

distribuïdes pels proveïdors, s’hi apreciï un augment de fruita, vegetals i begudes sense 

sucre i una disminució de begudes carbohidrazides amb sucres, brioxeria i dolços (17). 

Per una altra part, es pot destacar la funció dels nutricionistes, que consisteix en la 

planificació dels menús escolars als centres (18).  

El següent grup de professionals a considerar i no molt menys destacables són els docents 

dels centres. Aquests tenen la responsabilitat de mostrar als alumnes conceptes útils, així 

com formar hàbits saludables per a la vida fonamentats sobre evidències científiques (10). 

La capacitació dels mestres és vital, ja que ells han de fer la transferència de coneixements 

als alumnes. 

Per una altra banda, els professors  donen consells de com s’ha de realitzar una correcta 

alimentació a les llars, tenint en compte que són models a seguir (19). A més, a quasi tots 

els estudis realitzats podem observar que s’encoratja als professors a desenvolupar 

activitats centrades en la nutrició i l’activitat física, i se’ls convida a participar en les 

activitats programades durant la implementació, per així demostrar als alumnes quina és 

l’actitud que s’ha de tenir i quines pautes s’han de seguir (18). 

En quart lloc, podem realçar els pares i la seva funció. La inclusió de la família a la gestió 

de l’excés de pes tendeix a ser un enfocament exitós per a l’avaluació de necessitats, així 

com per a la planificació i implementació de plans d’actuació (14). Incloure els pares i la 

família maximitza els resultats (7). 

Els pares juguen un paper central a la batalla de la disminució de la quantitat de nins que 

pateixen sobrepès o obesitat (8). S’inclouen com a socis integrals i indispensables per què 

els hàbits saludables continuïn a casa (8). 

Les famílies presenten unes característiques fonamentals en el desenvolupament de les 

preferències dietètiques dels seus fills, que finalment són les que condueixen els seus 

patrons dietètics. Els hàbits d’alimentació dels pares sovintment es superposen als dels 

fills, tant respecte a la qualitat com a la quantitat dels aliments. Els nins corren un major 

risc d’obesitat si els pares el pateixen (3).  
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Així i tot, també existeixen factors socials que tenen una força significativa a l’estil de 

vida de les famílies (3).  

Les parenteles tenen una gran influència sobre els hàbits alimentaris dels infants i són ells 

els que n’han de triar la qualitat i quantitat, ja esmentades anteriorment; per tal de 

proporcionar els comestibles de forma òptima i així prevenir al màxim l’obesitat i 

sobrepès a la població pediàtrica (9).  

Els progenitors són essencials per tal de dur a terme els programes d’investigació, ja que 

participen en reunions. Se’ls motivats amb la finalitat de modificar també els seus hàbits 

alimentaris a més del dels seus fills i a augmentar els seus nivells d’activitat física, ja que 

així com s’ha indicat anteriorment són grans exemples i models, voluntàriament o 

involuntàriament, a seguir pels seus fills (18). 

 

5.2. Prevenció de l’obesitat pediàtrica: estratègies per a la promoció de l’educació 

alimentària i nutricional als centres educatius. 

A l’hora de dur a terme les estratègies i plans d’actuació per millorar la nutrició als nins 

d’edat escolar i així prevenir l’obesitat infantil, els diferents estudis analitzats durant la 

investigació, han determinat diverses estratègies amb enfocaments i formes d’actuació 

diverses. A continuació es descriuran les més destacables i que segons els resultats 

aconseguiren una disminució del percentatge d’alumnes amb obesitat i un augment del 

tant per cent d’infants que milloraren la seva nutrició. 

Per començar podem observar els plans que decidiren implementar a les escoles menjar 

saludable. Per una banda, hi ha els que varen establir un menú saludable, i dins aquest, 

un d’especial pels nins que sofrien sobrepès (11). Per altra banda, a altres centres 

educatius en els quals es realitzaren estudis, es va implementar un pla en el qual sols 

s’oferia menjar sà i equilibrat nutricionalment. Dins aquest pla, els estudiants que ingerien 

els aliments que es proporcionaven a l’escola o bé duien de les seves llars entrepans 

beneficiosos per a la salut, rebien butlletes de rifa, i el guanyador de cada classe amb 

major nombre de butlletes rebia una medalla. Amb aquest pla de recompensa els infants 

van rebre una motivació la qual fou una raó que va fer canviar els seus hàbits 

d’alimentació (18).  
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En segon lloc es poden destacar les estratègies a les quals a part de la promoció de la 

nutrició s’hi afegeix la promoció de l’activitat física. Per un costat tenim un estudi que es 

va dividir en tres fases: la primera fonamentada a establir un quiosc saludable i  impartir 

educació nutricional; la segona a aplicar activitat física optimitzada als alumnes; i la 

tercera a establir el quiosc saludable, l’educació nutricional i l’activitat física optimitzada 

(20). Així, per l’altre costat es va trobar un estudi en el que a més de la promoció de la 

nutrició s’afegí un pla d’activitat física: el primer component de la intervenció consistia 

en un canvi estructural de l’entorn escolar mitjançant la implementació de tres sessions 

d’educació física a la setmana durant les hores de classe, dirigides per part d’un professor 

especialitzat. El segon component de la intervenció consistia a organitzar activitat físiques 

esportives i de joc addicionals fora de l’horari escolar (21). 

Seguidament podem ressaltar un altre tipus d’estratègia que separa el treball en dos punts: 

el primer es fonamenta a la lectura d’articles que recalquen el que és la nutrició saludable 

i com s’ha de dur a terme; i la segona en realitzar activitats per aprendre a diferenciar els 

aliments sans (22).  

Així també es varen veure plans d’actuació que s’establien en una promoció de la dieta 

mostrant la mida de les porcions i el contingut d’energia de les menjades. A aquests plans 

es va insistir molt amb la importància dels esmorzars, per igual que es va subratllar que 

els sopars havien de tenir una aportació calòrica inferior a la dels dinars. A més 

s’exposaren exemples de menús i dietes saludables i s’inculcà una alimentació a la qual 

apareixia una reducció de consum d’aliments fregits, aliments amb un alt contingut de 

greix, sucre i sal (3).  

Amb tot i això, es pot afegir que altres tàctiques decidiren implementar l’educació 

nutricional a través de la teoria de l’aprenentatge cognitiu (19). Segons Piaget aquell 

desenvolupament mitjançant el qual l'ésser humà va adquirint coneixement a través de 

l'aprenentatge i l'experiència (23). Així, aquests plans indicaven que cada 15 dies durant 

90 minuts al temps escollit pel professor, no formant part del currículum regular, 

s’establís al calendari la seva implementació (19). Aquesta tàctica consistia en primer lloc 

en realitzar una presa de mesures antropomètriques dels alumnes, i seguidament realitzar  

uns qüestionaris de coneixements fonamentats en nutrició i alimentació. Al final 

s’avaluava el nivell de saber dels alumnes considerant les seves competències, d’aquesta 

manera reconeixent les seves capacitats d’identificació i selecció dels aliments que 

afavoreixen els cuidats de la salut individual (19).  
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Fent referència a les avaluacions finals dels projectes, es pot exaltar un estudi que es 

basava en la realització d’un qüestionari dividit en dues seccions: la primera avaluava el 

coneixement dels estudiants sobre la nutrició saludable, i la segona mesurava els 

comportaments dietètics dels estudiants de forma que incloïa cinc preguntes que 

analitzaven els hàbits dietètics (7).  

Altrament, podem accentuar un estratègia realitzada la qual va tenir resultats molt 

destacables que es dividia en diverses activitats: a) Tallers sobre dietes saludables per als 

alumnes a cada trimestre del curs impartits per pediatres i infermeres. b) Conferències 

educatives de seixanta minuts de duració cada trimestre del curs, dirigides als pares per 

tractar els mateixos temes que en els tallers per als alumnes. c) Un taller conjunt de dues 

hores de durada sobre cuina i alimentació sana. d) Reunions mensuals amb el professorat 

amb la finalitat d’estudiar la dieta i els hàbits de vida saludables. e) Repartir material 

informatiu a paper elaborat per l’equip educatiu del centre pels pares sobre recomanacions 

i límits respecte a les activitats físiques i sedentàries. f) Promoció de l’esbarjo actiu (13).  

Si aprofundim a dins els camins eficaços de promoció de forma logística, a l’estudi 

realitzat per M. Safdie, destaca la gran potència que tingué l’establiment de cartells amb 

personatges còmics pels centres promovent comportaments saludables com: augmentar 

el consum de fruita i verdura, augmentar el consum de vegetals, promoure el consum 

d’aigua, augmentar l’activitat física i dur a terme un rucó sa a l’escola (17).  

Per acabar amb els plans d’actuació, podem parlar de l’estratègia establerta el 2005 a 

territori espanyol, l’estratègia NAOS, una estratègia que inclou accions d’intervenció 

escolar, familiar i empresarial, com el programa PERSEO, destinat a intervenir 

activament als col·legis durant l’ensenyança obligatòria (2).  

L’estratègia NAOS (Nutrició, Activitat física i Prevenció de l’Obesitat) és una estratègia 

que seguint la línia de les polítiques marcades per l’OMS té com a meta invertir la 

tendència de la prevalença de l’obesitat mitjançant el foment d’una alimentació saludable 

i de la pràctica d’activitat física, i així reduir substancialment les altes taxes de mobilitat 

i mortalitat atribuïdes a les malalties no transmissibles (24). Els principis que es regeixen 

a l’estratègia NAOS són l’equitat, igualtat, participació, intersectorialitat, coordinació i 

cooperació sinèrgica, amb la finalitat de protegir i promoure la salut. L’any 2011 va ser 

consolidada i impulsada per la llei 17/2011, de 5 de Juliol, de seguretat alimentaris i 

nutrició (24). 
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El programa PERSEO és un programa pilot per lluitar contra l’obesitat a l’àmbit escolar. 

A aquest programa hi treballen un grup d’experts, a tots els àmbits, i una comissió gestora 

representant de les Conselleries de Sanitat i Educació de les Comunitats Autònomes i 

l’AESAN (25). L’objectiu del programa és promoure hàbits de vida saludables a escolars 

d’educació primària a través d’un programa educatiu amb la participació de professors, 

família, centres escolars i centres de salut primària (26).  

D’aquesta manera i tenint en compte tot el que s’ha exposat, podem finalitzar amb les 

estratègies dirigides a la promoció de la nutrició a les escoles per a la prevenció de 

l’obesitat pediàtrica.  

 

5.3. Quina és la relació la promoció de la nutrició escolar amb la disminució de 

l’obesitat infantil? 

Anàlisis demostren que l’atenció primària és un punt molt important per intervenir al 

problema del sobrepès infantil. Així que si analitzem els resultats dels estudis seleccionats 

a l’hora de realitzar aquesta recerca, fonamentats a unir el treball de diferents disciplines 

per lluitar contra aquesta problemàtica actual, podem observar diferents efectes, que seran 

detallats a continuació (27). 

En primer lloc, s’ha pogut conèixer que la prevalença de l’obesitat a través de la promoció 

de la salut duta a terme amb explicacions i posant als professors com a exemple, va fer 

que aquesta augmentes un 2,2% (19).  

Molts d’estudis demostren que la implementació d’estratègies que combinen educació 

nutricional i realització d’activitat física a les escoles per períodes de 4 a 12 mesos, ajuden 

a mantenir o millorar l’IMC (19). 

Continuant a dins els estudis que donaren els seus resultats en percentatges, altres 

comparen l’abans i el després de dur a terme la promoció nutricional i demostren que 

abans de realitzar aquesta, un 13,3% dels infants sobre els quals es realitzà l’estudi patien 

obesitat, mentre que després de la intervenció, sols hi havia un 8,3% de la població 

intervinguda que en patis (28). Per un altre costat, podem afegir que altres investigacions 

varen observar que hi havia una millora d’adhesió a la dieta mediterrània de 7,33% a 

7,71% després de la intervenció (13).  
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Per altra banda, altres articles destacaren que al grup intervingut, que suposava un 50% 

del total dels alumnes, un 32% va millorar la seva alimentació, mentre que del 50% restant 

del total no intervingut, sols un 1% va millorar-la. Els resultats d’aquest estudi 

demostraren que la promoció de la salut a estudiants d’entre 9 i 13 anys tenen resultats 

positius (7).  

Els nins que reberen l’educació apuntaren que van assolir un major coneixement 

nutricional i tornaren més capaços d’identificar els aliments saludables i no saludables. A 

partir del moment que adquiriren l’educació nutricional, es comportaren d’una forma 

significativament més saludable en comparació amb aquells del grup control (7). 

Per acabar amb els percentatges, un altre estudi determinà que amb la imposició del 

programa el nombre de nins amb sobrepès a l’escola va disminuir més d’un 7% (11). 

Sobre això, s’ha d’afegir tal i així com ho fa Jonathan A. Kropski que hi ha estudis que 

comparen diverses combinacions d’intervencions de nutrició i activitat física amb els de 

la població control, i molts d’ells mostren una reducció significativa en el percentatge de 

sobrepès dels infants (29).  

S’ha de ressaltar que les nines responen millor davant els components educatius basats en 

l’aprenentatge social, mentre que els nins es veuen més influenciats pels canvis 

estructurals i ambientals que faciliten una major activitat física i una millor dieta. Els 

components d’intervenció dirigits a infants a través de diferents tècniques poden ser 

necessaris perquè un sol programa tingui un impacte efectiu en el grup d’estudi com un 

tot (29).  

En relació a les estratègies de recompensa cap als nins, s’ha demostrat que proporcionen 

resultats amb evidències de gran viabilitat prevenint l’obesitat pediàtrica (18).  

Als EUA els resultats de tots els estudis assenyalen que la totalitat dels programes 

establerts per professionals de la salut escolar i investigadors han tingut èxit prevenint 

l’obesitat als centres educatius. Es va provar que una varietat d’enfocaments pot produir 

canvis a les escoles que creïn ambients més saludables per als estudiants. Un tema 

constant a totes les sessions fou destacar la importància de la col·laboració activa entre 

múltiples entitats i professionals interessats en la salut dels infants (30).  

Per altra banda podem parlar de l’índex KidMed, un qüestionari de 16 preguntes que 

s’han de respondre de forma afirmativa/negativa (si/no).  Les respostes afirmatives a les 
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preguntes que representen una connotació negativa en relació a la dieta mediterrània tenen 

el valor de -1 punt, mentre que les respostes afirmatives a les preguntes que representen 

un aspecte positiu en relació a la dieta mediterrània tenen el valor de +1 punt. Les 

respostes negatives no puntuen. Per tant, aquest índex pot oscil·lar entre 0 (mínima 

adherència) i 12 (màxima adherència). La suma dels valors del dit qüestionari origina 

l’índex KidMed, que es classifica en tres categories: de 8 a 12 punts: dieta mediterrània 

òptima; de 4 a 7 punts: necessitats de millora al patró alimentari per fer-lo adient al model 

mediterrani; de 0 a 3 punts: dieta de molt baixa qualitat (31).  

D’aquesta manera, ja coneixent el que és i a què fa referència aquest índex, es pot al·legar 

tal i així com descriu L. Pérez Gallardo que l’índex KidMed mostra una major adhesió 

als patrons d’una sana alimentació entre els escolars enquestats després de les actuacions 

de les diferents administracions. Durant l’estudi s’observà una associació inversa entre 

l’índex KidMed i l’IMC dels nins avaluats (2).  

 

6. Conclusions 

 

Respecte a la millora de l’obesitat pediàtrica a través de la promoció de la salut 

nutricional, hem pogut observar que no  és tasca fàcil. No obstant, si es duu a terme amb 

dedicació i esforç es poden aconseguir resultats positius, així com de forma quasi 

uniforme ho presenten les investigacions.  

Si analitzem tots els percentatges donats durant la discussió i en fem mitjana, podem 

afirmar que un 4,7% de la població pediàtrica a la qual se li han realitzat programes de 

promoció nutricional ha disminuït l’obesitat, i alhora, podem manifestar que un 21% de 

mitjana dels infants als quals se’ls hi ha aplicat estratègies han millorat la seva dieta i 

alimentació.  

S’ha d’emfatitzar el treball en equip de les diferents disciplines, incloent els pares com a 

tal. Exaltant-los fins al punt que es converteixen en gairebé els promotors més destacables 

així fent que la cadena de la promoció de la salut nutricional sigui efectiva. Els familiars 

són els que donen aliment als infants i en són el gran exemple.  

Els professionals docents realitzen una tasca de gran importància ja que són formats per 

tal que puguin dur a terme una promoció de la salut nutricional òptima. A més, els 
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professors, dins els centres escolars han d’adaptar mesures adients de nutrició amb la 

finalitat de demostrar exemple cap als infants. A les aules és allà on els nins passen de 

cinc a set hores diàries, cinc dies setmanals, essent un dels llocs on transcorre gran part 

de la seva infantesa i on adquireixen components del que formarà el seu futur estil de vida 

i hàbits.  

Podem continuar amb la gran funció de l’equip d’infermeria, nutricionistes i pediatres, 

els que s’encarreguen de formar als professors i els infants, amb l’objectiu que a un futur, 

aquests darrers gaudeixin d’una excel·lent qualitat de vida fonamentada sobre una bona 

dieta i nutrició i deixant de banda l’obesitat. 

Encara més, observant aquests resultats positius als estudis, s’ha de fomentar aquesta 

pràctica col·laborativa interprofessional afrontant els obstacles i així deixant de ser un 

desafiament i convertir-se en fet. D’aquest mètode: unificant els coneixements de les 

diferents disciplines, disposant d’un pensament general i lluitant per un sol objectiu comú 

s’assolirà el benestar del pacient. 

Es pot manifestar que el tractament de l’obesitat en adults mitjançant la modificació de 

l’estil de vida és extremadament difícil (13). Per això els esforços s’han de centrar en les 

estratègies de prevenció i tractament a la població pediàtrica.  

Després d’una intervenció educativa impartida per professionals sanitaris es pot produir 

un major impacte i una millora dels coneixements nutricionals i hàbits saludables dels 

nins. Aquest impacte és major en els centres d’àrees amb un nivell socioeconòmic més 

baix on és d’esperar que hi hagi uns menors coneixements sobre alimentació, uns hàbits 

de vida més sedentaris i un major percentatge d’excés de pes  (16).  

Paral·lelament es pot dir que és necessari millorar els productes alimentaris a les escoles 

fent referència a la qualitat nutricional, diversitat i accés econòmic, que permetin als nins 

accedir a productes nutritius, variats i a cost accessible (19).  

Així podem sintetitzar que a la majoria de les activitats i resultats que foren descrits als 

articles seleccionats per dur a terme aquest estudi, es veu una relació positiva i efectiva 

entre la promoció de la salut i la disminució de l’obesitat infantil. 

De la perspectiva de la realització d’aquesta revisió bibliogràfica, a les bases de dades hi 

apareix molt poca literatura científica que parli d’aquesta temàtica i de la qual es tingui 

una quantitat considerable d’estudis executats sobre la població diana. D’aquesta manera 
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cal destacar que es troben més referencies i investigacions realitzades a països estrangers, 

sobretot a l’àrea americana, que a la regió espanyola. Així també ho refereix D. Pérez 

Solís al seu article  al·legant que es coneixen pocs estudis que hagin avaluat aquest tipus 

d’intervencions a Espanya, i afegeix que en són necessaris més per a determinar l’eficàcia 

real d’aquestes operacions i conèixer si les millores aconseguides es mantenen a l’edat 

adulta (13).  

Sota aquestes conclusions faig una crida al món sanitari, docent i a totes les famílies amb 

infants, per tal que s’uneixin treballant, deixant de banda les seves diferències i formin 

un equip amb un propòsit comú: que els nins aprenguin a realitzar una nutrició adequada, 

saludable i mestra així prevenint l’obesitat pediàtrica i a un futur també l’adulta, a més 

d’implantar hàbits de vida sans als infants. Així mateix queden convidats els 

investigadors a realitzar més estudis i designar noves estratègies en l’àmbit nacional i  

més duradores en el temps, per tal de veure si aquesta promoció és efectiva a la llarga 

dels anys i no sols queda com a record d’infantesa. 

De nosaltres com a persones individuals, responsables i propietàries de les nostres 

decisions professionals depèn el fet de voler treballar i establir programes inexistents al 

nostre voltant per poder fer de la societat, una comunitat més sana i sostenible, i amb un 

menor risc de patir malalties durant l’edat adulta gràcies a la prevenció realitzada durant 

edats primerenques. 
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8. Annexes 

 

8.1. Annex 1 

 

ESTRATÈGIA DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

Pregunta 

d’investigació 

La promoció de la salut nutricional a les escoles per a la 

prevenció de l’obesitat pediàtrica  i el treball multidisciplinari 

que suposa. 

Objectius General: 

Analitzar a l’evidència científica el paper de l’educació 

nutricional per part d’equips multidisciplinaris als centres 

educatius per tal de prevenir l’obesitat infantil. 

 

Específics: 

4. Analitzar el paper, funció i importància dels equips a 

l’hora de promocionar la salut nutricional a les escoles. 

5. Estudiar a través de l’evidència la relació entre la 

promoció de la nutrició escolar i la disminució de 

l’obesitat infantil. 

6. Descriure a través de la recerca bibliogràfica les 

estratègies dirigies a promocionar l’educació 

alimentària i nutricional a les escoles per prevenir 

l’obesitat pediàtrica.  

Paraules Claus Obesitat pediàtrica, promoció de la salut, programes 

nutricionals, salut escolar.  

Descriptors Els descriptors es presentaran en Castellà i Anglès per al seu ús 

en les bases de dades traduïts al llenguatge documental a partir 

de les paraules clau generades en DESC 

 Castellà Anglès 

Arrel Obesidad Pediatrica 

Promoción de la 

salud 

Obesidad Pediatrica 

Health promotion 
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Secundari(s) Programas 

nutricionales 

Nutritional Programs 

Marginal(s) Salud escolar School Health 

Booleans 1r Nivell Pediatric Obesity AND Health Promotion 

2n Nivell Pediatric Obesity AND Health Promotion 

AND Nutritional Programs 

3r Nivell Pediatric Obesity AND Health Promotion 

AND Nutritional Programs AND School 

Health 

Àrea de 

Coneixement 

- Ciències de la salut. 

- Infermeria. 

- Pediatria. 

- Nutrició. 

- Promoció de la salut. 

- Treball multidisciplinar. 

Selecció de Bases de 

Dades  

Metacercadors Bases de Dades 

Específiques 

Bases de Dades 

Revisions 

 EBSCOhost 

 BVS 

 OVID 

 CSIC 

 Altres 

 PubMed 

 Embase 

 IME 

 Ibecs 

 Psyinfo 

 LILACS 

 Cuiden 

 CINHAL 

 SciELO 

 Cochrene 

 PEDro 

 JBI 

 Altres 

Anys de publicació 2008 - 2018 

Idiomes Castellà, Anglès. 

Altres límits 1. Humans 

2. Text gratuït complet 

Resultats de la cerca 
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Metacercador / 

Base de dades 
SciELO 

Combinacions 1er Nivell  3r Nivell   

2n Nivell  X Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº Resultat final 

2n Nivell Nº 21 5 

3r Nivell Nº Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat X 

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
EBSCOhost 

Combinacions 1er Nivell X 3r Nivell   

2n Nivell  X Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº 367 Resultat final 

2n Nivell Nº 16 3 

3r Nivell Nº Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat X 

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
Cuiden 

Combinacions 1er Nivell X 3r Nivell   

2n Nivell   Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº 1 Resultat final 

2n Nivell Nº 0 

3r Nivell Nº Criteris d’Exclusió 
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Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat X 

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
Lilacs 

Combinacions 1er Nivell X 3r Nivell   

2n Nivell   Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº 21 Resultat final 

2n Nivell Nº 0 

3r Nivell Nº Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  0 

 Dèficit qualitat 0 

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
Ovid 

Combinacions 1er Nivell  3r Nivell  X 

2n Nivell   Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº Resultat final 

2n Nivell Nº 1 

3r Nivell Nº 260 Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat  

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
BVS 

Combinacions 1er Nivell  3r Nivell  X 

2n Nivell   Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  
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Resultats 1r Nivell  Nº Resultat final 

2n Nivell Nº 1 

3r Nivell Nº 35 Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat X 

Dificultat d’obtenció  

Metacercador / 

Base de dades 
PubMed 

Combinacions 1er Nivell  3r Nivell  X 

2n Nivell   Altres  

Límits introduïts  Anys de publicació (2008-2018), Idiomes: Anglès, Castellà, 

Text complet.  

Resultats 1r Nivell  Nº Resultat final 

2n Nivell Nº 10 

3r Nivell Nº 32 Criteris d’Exclusió 

Altres Nº Sense interès  X 

 Dèficit qualitat X 

Dificultat d’obtenció  

Obtenció de la Font Primària 

Directament de la base de dades X 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar)  
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8.2. Annex 2 

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (10) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Flores-Huerta S, Klünder-Klünder M, Medina-Bravo P. La 

escuela primaria como ámbito de oportunidad para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad en los niños. Boletín Médico Hosp Infant 

México. 2008;65:626–38. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

A Mèxic, els nins en edat escolar han incrementat 

el seu sobrepès a nivells desorbitats, cosa que fa 

que els infants que ho pateixin estiguin mes 

predisposats a patir malalties secundàries. Per això 

es decideix dur a terme a través dels llibres de text 

com a principals plataformes la promoció de la 

salut nutricional. Així mateix capacitar als 

professors per tal de que puguin dur a terme 

aquesta promoció i avaluar els resultats.   

Objectius 

de l’estudi 

Fer de l’escola primària, a través dels llibres de 

text i altres eines com a plataformes, un àmbit allà 

on es promocioni el sobrepès i la obesitat als nins. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2008 

Conclusions de 

l’estudi 

L’escola  és la institució que pot contribuir a la prevenció 

d’aquest problema de salut, ensenyants als alumnes conceptes 

útils i formant hàbits saludables, basats en evidències 

científiques, a través del treball d’un equip multidisciplinari.  
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Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) SciELO 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (21) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Jansen W, Raat H, Zwanenburg EJ, Reuvers I, van Walsem R, 

Brug J. A school-based intervention to reduce overweight and 

inactivity in children aged 6–12 years: study design of a 

randomized controlled trial. BMC Public Health. 2008;8(1):257. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

De cada cop més, urgentment es necessiten 

intervencions per tal d’evitar el sobrepès i 

l’obesitat infantils. Per això es va desenvolupar 

una intervenció a l’escola amb la finalitat de reduir 

el sobrepès i la inactivitat a aquests infants, 

mitjançant l’abordatge de determinants 

conductuals i ambientals.  

Objectius 

de l’estudi 

Implementar a les escoles els seu programes de 

prevenció i analitzar els resultats d’eficàcia.  

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   
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Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2008 

Conclusions de 

l’estudi 

El pla establert té un impacte positiu en els comportaments 

relacionats amb l’equilibri energètic, i es reduirà la quantitat de 

nins amb sobrepès.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) EBSCOhost 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (29) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Kropski JA, Keckley PH, Jensen GL. School-based obesity 

prevention programs: An evidence-based review. Obesity. 

2008;16(5):1009–18. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Es va demostrar a estudis, que entre el 1999 i el 

2004, la prevalença de sobrepès a nins i nines de 2 

a 19 anys va augmentar molt, i es va demostrar que 

l’IMC infantil es correlaciona amb l’adult. 

L’augment de l’IMC a la joventut fa que es 

disparin les probabilitats de patis malalties d’adult 

com la morbiditat i augmenta la mortalitat. 
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Objectius 

de l’estudi 

Analitzar l’efectivitat dels programes per tal de 

reduir el sobrepès i la obesitat infantil. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2008 

Conclusions de 

l’estudi 

L’anàlisi diu que els programes poden ser més efectius sobre el 

gènere femení que el masculí per tal de prevenir l’obesitat a 

través de la promoció de la salut nutricional. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3 
X 

Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4  Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (27) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

McKee MD, Maber S, Deen D, Blank AE. Counseling to Prevent 

Obesity Among Preschool Children : Acceptability of a Pilot 

Urban Primary Care Intervention. Ann FAm Med. 2010;8 No 

3(May/June 2010):249–55. 
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Introducció  Resum de 

la 

introducció 

L’obesitat als nins és un problema creixent a la 

salut pública. En aquest estudi, s’analitza si és més 

probable que la prevenció de la salut sigui més 

efectives quan la família n’és el focus de la 

intervenció, i quan s’aborda l’educació nutricional 

i la disminució dels comportaments sedentaris. 

Objectius 

de l’estudi 

Analitzar la factibilitat i la conducta dels pares 

davant d’un estudi pilot  per abordar conductes de 

risc per a l’obesitat en nins en edat escolar, basades 

en l’atenció primària 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2010 

Conclusions de 

l’estudi 

Els pares varen donar la benvinguda als esforços per canviar 

l’estil de vida familiar. Les intervencions futures haurien de tenir 

més en compte les preocupacions, complicacions, problemes i 

dubtes dels pares.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  
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Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (2) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Pérez Gallardo L, Bayona I, Mingo T, Rubiales C. Utilidad de los 

programas de educación nutricional para prevenir la obesidad 

infantil a través de un estudio piloto en Soria. Nutricion 

Hospitalaria. 2011. p. 1161–7. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Espanya té una de les majors tasses d’obesitat 

infantil d’Europa, per això les autoritats sanitàries 

han posat en marxa activitats per desenvolupar 

hàbits d’alimentació saludables entre els escolars. 

Objectius 

de l’estudi 

Avaluar la utilitat dels programes d’educació 

nutricional per prevenir l’obesitat infantil a través 

d’un estudi pilot a Soria. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2011 

Conclusions de 

l’estudi 

La proporció d’escolars que presentava una adhesió mitjana-alta 

als patrons de la dieta mediterrània va ser superior que a les 

enquestes realitzades al 2008, cosa que suggereix que les 

activitats coordinades per les diferents administracions sanitàries 

són una eina útil per a promocionar els bons hàbits alimentaris 

als escolars. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 
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Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (22) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Giralt M, Albaladejo R, Tarro L, Moriña D, Arija V, Solà R. A 

primary-school-based study to reduce prevalence of childhood 

obesity in Catalunya (Spain) - EDAL-Educació en alimentació: 

Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. BioMed 

Central Ltd; 2011;12(1):54. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

L’estudi EdAl és un programa educatiu a llarg 

termini basat en l’educació primària, dissenyat per 

a prevenir l’obesitat mitjançant la promoció d’un 

estil de vida saludable. 

Objectius 

de l’estudi 

En primer lloc avaluar els efectes d’un programa 

de millora de l’estil de vida de durada de tres anys. 

En segon lloc dissenyar un programa de promoció 

de la salut que s’implementarà a les escoles 

d’educació primària.  

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  
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Any de 

realització 

2011 

Conclusions de 

l’estudi 

L’eficàcia observada ha estat inconsistent. Manca de proves 

d’efectivitat de les mesures antropomètriques relacionades amb 

l’obesitat.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3 
X 

Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (3) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Rabbitt A, Coyne I. in Addressing the Epidemic. Br J Nurs. 

2012;21(12):731–5. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

L’obesitat és un problema molt importat de salut a 

llarg termini. Tenir sobrepès o obesitat pot 

contribuir a la diabetis tipus II o a malalties 

cardiovasculars. Les infermeres poden ajudar als 

pares i als nins brindant assessorament nutricional 

i a tracés de programes de control de pes. 

Objectius 

de l’estudi 

Remarcar i definir quin és el paper de la infermera 

cap als pares i nins que pateixen obesitat i 

descriure el perquè n’és tan important el seu 

treball.  
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Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2012 

Conclusions de 

l’estudi 

Canviar els ambients d’alimentació i activitat física de les escoles 

pot promoure el canvi de comportament i reduir el consum de 

grasses. Les infermeres escolars tenen un paper essencial a l’hora 

de lluitar contra l’obesitat. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) EBSCOhost 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (9) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Macias A, Gordillo L, Camacho E. Habitos alimentarios en niños 

en edad escolar y el papel de la educación para la salud.pdf. Rev 

Chil Nutr. 2012;39(3):40–3. 
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Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Es va realitzar una revisió teòrica sobre el paper de 

la família i l’escola en l’adopció , o bé modificació 

dels hàbits alimentaris dels nins.  

Objectius 

de l’estudi 

Desenvolupar programes nutricionals aplicats a 

les escoles per tal de trobar el treball conjunt entre 

els pares i els professors per aconseguir modificar 

les conductes no saludables i assolir estils de vida 

saludables. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2012 

Conclusions de 

l’estudi 

És necessari que els professionals del camp de l’educació per  a 

la salut s’incorporin a la implementació d’aquest tipus de 

programes, o al disseny de programes que contribueixin a 

fomentar hàbits alimentaris saludables i crear estils de vida 

saludables. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) SciELO 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  
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FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (17) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Safdie M, Lévesque L, González-Casanova I, Salvo D, Islas A, 

Hernández-Cordero S, et al. Promoting healthful diet and 

physical activity in the mexican school system for the prevention 

of obesity in children. Salud Publica Mex. 

2013;55(SUPPL.3):357–73. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Es realitza un estudi per avaluar els canvis a 

l’entorn escolar d’escoles primàries públiques de 

mitjan temps i a nivell individual, que avalua els 

canvis de comportament a alumnes de 9 a 11 anys,  

Objectius 

de l’estudi 

Descriure els fonaments, disseny i mètodes d’un 

assaig controlat aleatori de dos anys realitzat per 

avaluar l’efectivitat d’una intervenció ambiental a 

27 escoles primàries a la Ciutat de Mèxic.  

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2012 

Conclusions de 

l’estudi 

Nutrició, activitat física i un component de suport a l’educació en 

comunicació. Juntes, aquestes estratègies ens donen l’oportunitat 

d’abordar el problema de forma integral. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 
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Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (14) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Gonzaga NC, Araújo TL de, Cavalcante TF, Lima FET, Galvão 

MTG. Nursing: promoting the health of overweight children and 

adolescents in the school context. Rev da Esc Enferm da USP. 

2014;48(1):153–61. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Es va fer una recerca d’articles per tal d’evidenciar 

el paper de la infermera a davant la promoció de la 

salut amb les competències: catalitzar el canvi, 

avaluació de necessitats i avaluació d’impacte. Es 

varen tenir en compte les activitats d’educació per 

a la salut i la col·laboració amb altres  

professionals de la salut i les famílies dels 

estudiants.  

Objectius 

de l’estudi 

Analitzar les intervencions d’infermeria 

relacionades amb les competències per a la 

promoció de la salut dels nins i adolescents amb 

excés de pes, en el context escolar, d’acord amb el 

Consens de Galway, a través d’una revisió 

integradora.  

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic  

Revisió sistemàtica X Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   
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Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2014 

Conclusions de 

l’estudi 

Les competències per a la promoció de la salut desenvolupada 

pels infermers poden contribuir a l’adopció d’hàbits saludables 

pels nins i adolescents amb excés de pes.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) SciELO 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (30) 

Cita Bibliogràfica 

segons 

Vancouver 

Nihiser A, Merlo C, Lee S. Preventing obesity through schools. J 

Law, Med Ethics. 2013;41(SUPPL.2):27–34. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

La informació d’aquest article pot ajudar als 

professionals de la salut escolar a accedir a eines i  

aplicar estratègies basades en l’evidència i 

exemples del món real per a iniciar amb èxit 

iniciatives de prevenció de la obesitat.  
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Objectius 

de l’estudi 

Descriure els mètodes i estratègies per tal de 

facilitar informació i eines als professionals 

encarregats de la promoció de la salut escolar. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del 

tema 

 Descriptiu 
X 

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2013 

Conclusions de 

l’estudi 

A tots EEUU, els professionals de la salut escolar i els 

investigadors han tingut èxit en la implementació d’iniciatives de 

prevenció de l’obesitat a les escoles.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3 
X 

Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4  Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) Nursing@Ovid 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (19) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Fernández LLL, Dinamarca BL, Bercovich JK, del Río FV. 

Evaluación de una intervención educativa para la prevención de 
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la obesidad infantil en escuelas básicas de Chile. Nutr Hosp. 

2013;28(4):1156–64. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

A Xile, l’obesitat infantil ha seguit augmentant des 

de la dècada dels 90. Durant les darreres dècades 

s’han anat realitzant nombroses intervencions en 

educació nutricional sense tenir una política 

d’estat que les coordinés. A aquest estudi es tracte 

d’avaluar una intervenció integral d’educació  en 

nutrició considerant a la vegada la anàlisis de 

l’impacte en estat nutricional i coneixements 

d’alimentació i nutrició dels nins d’escoles 

bàsiques municipals.  

Objectius 

de l’estudi 

Avaluar una intervenció integral en educació 

nutricional i activitat física per a prevenir 

l’obesitat infantil en escolars d’educació bàsica de 

nivell socioeconòmic baix de la comuna de 

Mancul de Xile. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2013 

Conclusions de 

l’estudi 

Tot i que quan va millorar el coneixement nutricional dels infants 

hi va haver una estabilització de l’IMC en el període d’estudi, es 

requereixen noves intervencions educatives adequades a la 

realitat de cada comunitat per a obtenir un impacte positiu en la 

prevenció d’obesitat infanti la les escoles.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 



40 
 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) SciELO 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (16) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Oliva Rodríguez R, Tous Romero M, Gil Barcenilla B, Longo 

Abril G, Pereira Cunill JL, García Luna PP. Impacto de una 

intervención educativa breve a escolares sobre nutrición y 

hábitos saludables impartida por un profesional sanitario. Nutr 

Hosp. 2013;28(5):1567–73. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

L’obesitat és un important problema de salut a 

nivell mundial. Espanya té una de les xifres més 

altres d’obesitat infantil a Europa i augmenten, 

cosa que obliga a desenvolupar estratègies 

innovadores que reverteixin aquesta tendència i 

disminueixin els problemes de salut associats a 

l’obesitat i l’enorme consum de recursos que es 

preveu en els anys següents.  

Objectius 

de l’estudi 

Determinar si una intervenció educativa per part 

d’un professional sanitari aporta un benefici 

addicional en l’adquisició de coneixements en 

matèria de nutrició. Secundàriament determinar la 

prevalença d’excés de pes així com els hàbits de 

vida en una mostra d’escolars.  

Metodologia Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 
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Tipus 

d’estudi 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2013 

Conclusions de 

l’estudi 

Les activitats educatives de suport dins el programa escolar 

d’estils de vida saludable per part de professionals sanitaris 

poden suposar un benefici addicional en les estratègies 

encaminades a disminuir l’obesitat infantil en el nostre medi. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (28) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Ríos-Cortázar V, Gasca-García A, Ordóñez AR, Vera ME, 

Franco-Martínez M, Tolentino-Mayo L. Reducción de la 

obesidad infantil a través del componente de nutrición de una 

iniciativa de escuela promotora de salud. Salud Publica Mex. 

2013;55(SUPPL.3):2012–4. 
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Introducció  Resum de 

la 

introducció 

La prevalença  de sobrepès i obesitat en nins 

mexicans ha crescut a un ritme alarmant la darrera 

dècada. És molt important aprofundir en la 

comprensió de com les escoles poden promoure la 

resiliència a l’ambient obesogènic al qual els 

menors estan exposats actualment. 

Objectius 

de l’estudi 

Presentar els resultats de nutrició d’un projecte 

d’Escola Promotora de la Salut (EPS) sobre l’estat 

de nutrició a escolars d’una escola primària. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2012 

Conclusions de 

l’estudi 

La comprensió promoguda de de, amb i per als propis implicats 

en el problema de l’excés de pes és condició essencial per a la 

seva solució. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) SciELO 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  
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FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (15) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Wright K, Giger JN, Norris K, Suro Z. Impact of a nurse-directed, 

coordinated school health program to enhance physical activity 

behaviors and reduce body mass index among minority children: 

A parallel-group, randomized control trial. Int J Nurs Stud. 

2013;50(6):727–37. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Molts d’infants de barris d’economia baixa no 

compleixen amb les pautes d’activitat física i 

nutrició recomanades, i aquest comportament pot 

conduir a l’obesitat. Les escoles tenen e l poder 

d’influir en les opcions de promoció de la salut 

aptes, especialment per als nens desatesos on hi ha 

disparitats en els resultats relacionats amb 

l’obesitat. 

Objectius 

de l’estudi 

Avaluar l’impacte d’un programa d’estil de vida 

centrat en la família, dirigida la infermera i 

coordinador. Basat a l’escola, sobre les conductes 

d’activitat i l’IMC. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 
X 

Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2013 

Conclusions de 

l’estudi 

L’estudi mostra el valor d’utilitzar infermeres per tal 

d’implementar una intervenció culturalment sensible i 

coordinada per tal de disminuït les disparitats. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 
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Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (13) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Pérez Solís D, Díaz Martín JJ, Álvarez Caro F, Suárez Tomás I, 

Suárez Menéndez E, Riaño Galán I. Effectiveness of a school-

based programme to prevent obesity. An Pediatría (English Ed. 

2015;83(1):19–25. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Les intervencions sobre l’obesitat infantil són una 

prioritat per a la salut pública. 

Objectius 

de l’estudi 

L’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar 

l’efectivitat d’un programa d’intervenció contra 

l’obesitat a un col·legi d’Educació Primària. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2014 

Conclusions de 

l’estudi 

Aquest programa escolar va aconseguir petites millores a l’IMC 

i la qualitat de la dieta. 
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Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (11) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Jones-Taylor M. Early Care and Education Settings Are Vital for 

Childhood Obesity Prevention. Child Obes. 2015;11(5):489–90. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

La prevalença de sobrepès i obesitat entre els nins 

està augmentant a nivell mundial. La política 

escolar promotora de la salut es va iniciar a 

Tailàndia per tal d’abordar aquest problema. Les 

escoles que millor condueixen els programes més 

qualificades amb a escoles promotores de salut de 

nivell diamant.  

Objectius 

de l’estudi 

Analitzar els processos i activitats utilitzades per 

quatre DLHPS en els programes de gestió de 

l’obesitat. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  
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Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2014 

Conclusions de 

l’estudi 

La cooperació intersectorial és el factor clau d’èxit per a la 

operativitat de DLHPS, especialment en la disponibilitat 

d’aliments saludables i l’activitat física com a norma a l’escola i 

a la llar.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (8) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Jones-Taylor M. Early Care and Education Settings Are Vital for 

Childhood Obesity Prevention. Child Obes. 2015;11(5):489–90. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

S’ha escrit molt sobre els efectes positius 

d’atenció i educació primerenca d’alta qualitat als 

nins (ECE). Els programes d’ECE poden abordar 

l’obesitat infantil. 

Objectius 

de l’estudi 

Analitzar que els primers anys de vida d’una 

persona són en els quals el cervell té més plasticitat 

i està més receptiu a ambients enriquidors. 
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Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic  

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu X 

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2015 

Conclusions de 

l’estudi 

A l’abordar l’obesitat infantil, és vital que la polítiques que 

promouen l’alimentació saludable estiguin disponibles i tinguin 

les eines necessàries per tal demostrar als nins a dur una vida 

saludable, i dins aquest procés incloure als pares i familiars.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3 
X 

Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4  Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) BVS 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (7) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Nabeel Al-Yateem, Amal Kadry Nicola Attia, Taliaa AL.Yafei, 

Ameera Mohammed BM. The impact of a school nurse 

intervention on adolescents ’ knowledge about healthy eating. Br 

J Sch Nurs. 2015;10:9. 
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Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Els investigadors han descrit l’etapa de 

desenvolupament de l’adolescent con un període 

en el que es desenvolupen les habilitats de la presa 

de decisions i la independència. Això vol dir que a 

aquest moment és clau per tal d’establir estils de 

vida saludables i conductes adaptatives positives, 

com els comportaments nutricionals.  

Objectius 

de l’estudi 

Analitzar l’efectivitat d’un programa establert a 

estudiants adolescents per tal de promocionar la 

salut nutricional i prevenir l’obesitat infantil. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2015 

Conclusions de 

l’estudi 

Els resultats de l’estudi van revelar que aquest programa seria 

eficaç per tal de promoure estils de vida saludables des del punt 

de vista nutricional, evitant així la obesitat i les malalties 

relacionades amb la nutrició entre els adolescents de les escoles 

dels Emirats Àrabs Units (EAU). 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) EBSCOhost 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  
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Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (18) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Friedrich RR, Caetano LC, Schiffner MD, Wagner MB, Schuch 

I. Design, randomization and methodology of the TriAtiva 

Program to reduce obesity in school children in Southern Brazil 

Health behavior, health promotion and society. BMC Public 

Health. ???; 2015;15(1):1–8. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

La prevalença de l’obesitat infantil a Brasil ha 

augmentat ràpidament durant les darreres dècades. 

A arrel d’aquestes consideracions, es va 

desenvolupar un programa d’intervenció enfocat a 

l’educació nutricional i activitat física per tal de 

prevenir i controlar l’obesitat a les escoles. La 

intervenció es va anomenar Programa TriAtiva. 

Objectius 

de l’estudi 

Avaluar la intervenció que incloïa educació 

nutricional i activitat física a les escoles.  

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  

Any de 

realització 

2015 

Conclusions de 

l’estudi 

El resultats contribueixen als desenvolupament de futures 

intervencions destinades a prevenir i controlar l’obesitat infantil 

a les escoles, especialment a Brasil.  

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 
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Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

FITXA DE REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Nombre de fitxa (per ordre) (20) 

Cita Bibliogràfica 

segons Vancouver 

Bustos N, Olivares S, Leyton B, Cano M, Albala C. Impact of a 

school-based intervention on nutritional education and physical 

activity in primary public schools in Chile (KIND) programme 

study protocol: Cluster randomised controlled trial. BMC Public 

Health. BMC Public Health; 2016;16(1):1–11. 

Introducció  Resum de 

la 

introducció 

Xile ha sofert un ràpid augment de l’obesitat 

infantil en els darrers 10 anys. Com a resultat, 

s’han implementat diversos programes escolars, 

tot i això, l’efectivitat d’aquests ha de ser 

avaluada.  

Objectius 

de l’estudi 

Avaluar els programes escolars  implementats per 

a identificar i prioritzat les estratègies per tal de 

corbar aquesta tendència. 

Metodologia Tipus 

d’estudi 

Revisió 

bibliogràfica 

 Assaig clínic 
X 

Revisió sistemàtica  Casos controls  

Meta-anàlisis  Cohorts   

Estat actual del tema  Descriptiu  

Revisió històrica.  Qualitativa  
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Any de 

realització 

2016 

Conclusions de 

l’estudi 

La falta de proves d’efectivitat de les intervencions ha duir a 

alguns a qüestionar la prudència d’assignar recursos als 

programes. Aquest és el primer estudi d’aquest tipus a Xile, i 

podria ser de gran importància per tal de brindar orientació a les 

autoritats polítiques en relació amb les estratègies d’alimentació  

i nutrició. 

Valoració escala 

Liker 

Liker 1  Poc rellevant per l’objectiu del meu estudi. (valorar la 

seva exclusió). 

Liker 2  Rellevant per el marc teòric de justificació de l’estudi 

però de poca qualitat metodològica. 

Liker 3  Rellevant per la metodologia d’investigació però amb 

resultats poc interessants per al meu  estudi. 

Liker 4 
X 

Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i 

marc teòric. 

OBTENCIÓ DE LA FONT PRIMÀRIA 

Directament de la base de dades (especificar quina) PubMed 

Préstec interbibliotecari  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Altres (especificar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


