
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Promoció d’hàbits saludables en l’àmbit escolar 
 

Juan Lliteras Brunet 
 

Grau d’Educació Primària 
 

Any acadèmic 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 41523411Q 
 
Treball tutelat per Pere Palou Sampol 
Departament d’Educació Física 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 

    

 
 
 

Paraules clau del treball:  
Activitat física, alimentació, salut, hàbits saludables, educació primària. 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Resum 

En aquest treball de fi de grau, el que pretenem és promoure uns hàbits de vida 

saludables en l’àmbit escolar. La idea d’analitzar aquests hàbits sorgeix arran dels darrers 

resultats obtinguts en l’estudi de prevalença de l’obesitat infantil i juvenil a les Illes 

Balears (EPOIB-II), el qual donà com a resultat que un de cada quatre alumnes pateix 

sobrepès. 

En el marc teòric, s’explicaran el concepte de salut i els seus determinants. 

Seguidament, parlarem d’hàbits i estils de vida saludables, d’aquests ens centrarem en 

dos camps: l’activitat física i l’alimentació. A continuació, parlarem de la promoció de la 

salut que es duu a terme des de les escoles. Conclourem aquest apartat analitzant el que 

han dit i diuen les diferents lleis educatives. 

Se sap de la importància de portar uns hàbits de vida saludables, per aquest motiu 

realitzarem una enquesta als alumnes de segon cicle de primària amb l’objectiu de 

conèixer els seus hàbits de vida. Un cop realitzada l’enquesta, farem una comparativa dels 

diferents resultats obtinguts i ja per concloure el treball, proposarem una sèrie 

d’intervencions per dur a terme el centre per a millorar els hàbits dels seus alumnes. 

Paraules clau: Activitat física, alimentació, salut, hàbits saludables, educació primària. 
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Abstract 

In this end-of-degree project, what we intend to do is promote healthy lifestyle 

habits in the school setting. The idea of analyzing these habits arises as a result of the 

latest results obtained in the study of prevalence of child and juvenile obesity in the 

Balearic Islands (EPOIB-II), which resulted in one in four students suffering from 

overweight .  

Within the theoretical framework, the concept of health and its determinants will 

be explained. Next, we will talk about habits and healthy lifestyles, of these we will focus 

on two fields: physical activity and food. Next, we will discuss the health promotion that 

is being carried out in schools. We conclude this section by analyzing what the different 

educational laws have said and say. 

It is known about the importance of bringing healthy living habits, which is why 

we will conduct a survey for students in the second cycle of primary school to know their 

habits of life. Once the survey has been carried out, we will compare the different results 

obtained and already to complete the work, we will suggest a series of improvement 

proposals that the center can carry out to improve the habits of its students 

Keywords: Physical activity, nutrition, health, healthy habits, primary education. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La salut és un tema de gran importància en totes les societats, però, encara més, 

ho són els hàbits de vida durant la infància. Aquests són una base educativa de vital 

importància en el creixement i el desenvolupament integral i saludable dels nostres 

infants. Per tant, és important animar-los a portar uns hàbits saludables. 

 

Avui en dia, trobem una relació entre els hàbits i la qualitat de vida, ja que uns 

mals hàbits tendeixen a augmentar els problemes de salut i la mortalitat de la població  

(Puskka, P, 2002; OMS, 2008). L’Organització Mundial de la Salut planteja la promoció 

de la salut com a l’única eina eficaç perquè la població adopti hàbits de vida saludables 

(OMS, 2008).  

 

Un dels escenaris més importants pel desenvolupament de la promoció de salut és 

l’escola. Aquest fet fa que s’hagin de prendre seriosament el paper que juguen el centre i 

tots els seus docents. Per aquest motiu, aquest treball de fi de grau s’anomena “Promoció 

d’hàbits saludables en l’àmbit escolar”. 

  

Aquest treball té l’objectiu de dissenyar un programa d’instauració d’uns hàbits 

saludables en el centre CEIP Mestre Guillem Galmés.  En aquest programa analitzarem 

l’alimentació i l’activitat física que realitzen els seus alumnes mitjançant una enquesta en 

línia.  

 

L’elecció d’aquests dos àmbits ha estat degut al fet que la mala alimentació i el 

sedentarisme són dos dels principals causants de malalties. L’obesitat s’ha convertit en 

una malaltia d’elevada prevalença i difícil tractament, la seva instauració depèn en gran 

mesura dels hàbits de vida adquirits en edats primerenques (Nebot, 2015). 

  

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera l’obesitat com a una 

epidèmia mundial. La població infantil espanyola presenta una de les xifres més altes 

d’Europa. Els casos d’obesitat infantil s’han triplicat en els últims 15 anys. El pic més alt 

d’obesitat en la infància es troba entre els 6 i els 12 anys, edat en la qual el 16,1% dels 

nins i nines tenen obesitat (Enkid, 2000). 
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Es calcula que en països desenvolupats els costos directes i indirectes que 

ocasionen el sobrepès i l’obesitat poden arribar al 7% de les despeses sanitàries totals. 

Segons el darrer estudi de prevalença de l’obesitat infantil i juvenil a les Illes Balears 

(EPOIB-II) realitzat per la Conselleria de Salut de les Illes Balears l’any 2018, trobem un 

14,7% de nins i nines amb sobrepès i un 10,4% amb obesitat, donant com a resultat que 

un de cada 4 alumnes de les Illes Balears té excés de pes. 

 

Aquest sobrepès, també és a causa de la manca d’activitat física que realitzen 

diàriament. En molts de casos, com podem observar en diversos estudis, gran part de 

còmput d’hores d’activitat física que realitzen setmanalment ho duen a terme en les 

sessions d’Educació Física.  

 

Aquesta dada és preocupant perquè tot el pes pel que fa a quantitat d’activitat física 

que haurien de realitzar la població infantil recau sobre les sessions d’Educació Física. 

Per tant, cal que aquestes tinguin en compte aquest factor en el disseny de les sessions 

que es duran a terme en aquesta assignatura.  

 

El present TFG s’emmarca dins l’àmbit escolar i es planteja amb l’objectiu de 

promoure uns hàbits saludables en el CEIP Mestre Guillem Galmés, així com analitzar 

els hàbits que porten relacionats amb l’activitat física, alimentació, higiene buco-dental i 

les hores que dormen. 

 

Així mateix volem conèixer el motiu pel qual realitzen activitat física, quin tipus 

d’activitat realitzen i la freqüència d’aquesta. A més, també quins hàbits alimentaris 

porten i si consumeixen llaminadures i begudes ensucrades freqüentment. 

 

L'estructura d'aquest estudi i en termes d'organització del treball, es va dur a terme 

en quatre fases, les principals activitats de cadascuna, així com les dates en què es varen 

dur a terme es descriuen a continuació. 
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A.- Fase de preparació de l'estudi.  

 

Tota recerca s’inicia amb la revisió crítica de la literatura científica que tracta el 

tema i d’aquells aspectes que no s’han tractat fins aleshores, destriant-ne els plantejaments 

realitzats, els encerts i les limitacions dels resultats que s’han obtingut. 

 

L’organització dels temes s’ha fet des d’una perspectiva concreta: analitzar la 

pràctica d’activitat física i l’alimentació que porten els alumnes de segon cicle de 

primària. També, s’han tingut en compte altres hàbits del dia a dia d’aquests alumnes com 

són hores que dormen i higiene. 

 

La revisió de les diferents fonts s’ha tingut en compte que siguin d’una certa 

rellevància i fiabilitat. Entre aquestes fonts hi trobem tesis doctorals, estudis, fonts oficials 

del govern i persones de cert prestigi dins el món de l’alimentació i l’activitat física. 

 

B.- Fase de recollida de dades 

 

Durant aquesta fase vàrem establir contacte amb el centre que participaria en el 

projecte i amb els mestres tutors dels grups diana per explicar el treball i concretar les 

dades de realització de les enquestes, es va dur a terme durant el mes d’abril. Les 

enquestes varen ser presentades a tots els alumnes dels cursos del segon cicle 

corresponents de cada escola 

 

C.- Fase de tractament de dades 

 

En aquesta fase es va procedir al processament de dades i la preparació de taules 

i gràfiques més adients per a la presentació dels resultats. 

 

D.- Fase de reflexió final 

 

En aquesta fase hem tingut en compte totes les dades esmentades al llarg de tot el 

treball, per una banda els estudis presents en el marc teòric i per altra banda tenim els 

resultats obtinguts en l’enquesta realitzada. Gràcies a n’aquestes dades contraposades 

podem realitzar la reflexió final per concloure l’estudi. 
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2. OBJECTIUS 

 

En aquest apartat és defineix l’objectiu general (OG) que es pretén assolir amb 

aquest treball. En base al nostre objectiu, s’estableixen els objectius específics (OE). 

 

2.1. OBJECTIUS GENERALS 

 

L‘OG plantejat és: 

 

• OG1: Dissenyar un programa d’instauració d’uns hàbits saludables al CEIP 

Mestre Guillem Galmés. 

 

 

2.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

En relació al OG1,  s’estableixen els següents objectius específics: 

• OE1: Conscienciar al claustre del centre de la influència d’un centre en els 

hàbits dels seus alumnes.  

• OE2: Fomentar la realització d’activitat física en el centre i fora d’ell. 

• OE3: Conscienciar als alumnes de la necessitat de portar una bona alimentació i 

de realitzar activitat física regularment. 

 

3. MARC TEÒRIC 

 

3.1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest apartat s’estableixen els fonaments teòrics que ens serviran de base per 

justificar la necessitat de promoure hàbits saludables a les escoles. Tenint en compte 

la salut i els factors que determinen aquesta. 

 

Continuarem, parlant dels hàbits i estils de vida saludables i de la importància de 

promoure la salut a les escoles. També, veurem de quina forma apareix la salut en 

currículum de l’etapa de l’Educació Primària. 
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Finalment, realitzarem una conclusió amb les implicacions d’aquest apartat del 

treball amb el següent, on es durà a terme la intervenció en el centre, concretament en 

els cursos de 4t, 5è i 6è. 

 

3.2. LA SALUT I ELS SEUS DETERMINANTS 

 

Al segle XX, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva Carta Magna 

(1946) va definir la salut com “Complet estat de benestar físic, psíquic i social”. La 

salut està condicionada per una sèrie de factors que interactuen entre si, determinant 

la salut d’una població. Per tant, podríem dir que els determinants de la salut són un 

conjunt de factors relacionats entre si que influeixen en sentit favorable o 

desfavorable, determinant la salut dels individus, grup i col·lectius. 

D’acord amb Perea Quesada (2004; 57), Lalonde, Ministre de Sanitat de Canadà 

l’any 1974, publicà un informe, A New perspective on the Health of Canadians, en el 

qual es basava en un concepte holístic de la salut, classificant els determinants de la 

salut en quatre grups (vegeu gràfic 1): la biologia humana, el sistema d’assistència 

sanitària, el medi ambient físic i social i l’estil de vida, aquests dos darrers són els que 

més influeixen sobre la salut. 

 

Gràfic 1. Determinants de la salut. Font: Lalonde, 1974. 

37,50%

30%

12,50%

20%

DETERMINANTS DE LA SALUT

Media ambient Estil de vida Biologia humana Sistema d'assistència sanitària
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 Així doncs, definim els determinants de la salut com un “conjunt de factors 

personals, socials, polítics i ambientals que determinen l’estat de salut dels individus 

i les poblacions” (OMS, 1998), tenint en compte, els comportaments i els estils de 

vida saludables, els ingressos i la posició social, l’educació, el treball i les condicions 

laborals, accés a serveis sanitaris adequats i els entorns físics. Tots ells creen diverses 

condicions de vida que tenen un impacte en la salut. 

 D’entre tots els factors abans esmentats, nosaltres ens centrarem en l’estil de vida. 

Concretament, l’estil de vida que porten els alumnes del nostre centre perquè és el 

factor en el qual tenim més influència i cal ser conscients d’aquesta per educar i 

animar a portar un estil de vida el més saludable possible. 

3.3. HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES 

Com abans hem comentat, la salut depèn en gran part a la qualitat de vida 

d’una persona, aquesta qualitat de vida està íntimament relacionada amb l’estil de 

vida. Podem definir aquest, com el conjunt de patrons de conducta que caracteritzen 

la forma de viure de les persones. 

Actualment, trobem molts d’estudis que demostren una relació entre els canvis 

en els hàbits de vida de la nostra societat i l’augment de la morbiditat en determinades 

malalties i en factors de risc com l’obesitat, el tabaquisme, consum d’alcohol, estrès, 

etc. 

Per tant, per fer front a n’aquesta problemàtica social en aquest treball ens 

centrarem en dos dels factors més importants dels nostres hàbits de vida: l’alimentació 

i l’activitat física diària. 

Per una banda tenim l’alimentació, en aquest àmbit hem de realitzar una sèrie 

de canvis per millorar la nostra dieta. Cal augmentar la presència de fruites i vegetals, 

d’aquesta forma aconseguirem un major consum de fibra, vitamines i minerals, 

millorant la salut present i futura. Cada dia serà el dia de la fruita a l’escola, no pas un 

sol dia de la setmana. Un altre factor que de cada cop està més present en la nostra 

dieta són els aliments precuinats i ultra processats, aquests hem de substituir-los per 

aliments frescs. 

A més des de l’escola, hem de donar una educació alimentaria correcta perquè 

els alumnes aconsegueixin tenir un futur saludable. Aquesta educació alimentaria ha 
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d’anar encaminada a educar també l’alimentació que porten a casa i no tan sols a 

l’escola. A casa, cal que augmenti la presència de proteïnes vegetals (especialment 

els llegums), a més de consumir proteïnes animals de qualitat. També, hem de 

substituir les fritures per altres tècniques de cocció que resultin agradables. Totes 

aquestes recomanacions són aportades per dos professionals de l’alimentació escolar 

com són Juan Llorca (Kids Inspired Food) i Melisa Gómez (Nutrikids). 

Per altra banda, trobem que el sedentarisme és una característica de l’estil de 

vida de la societat contemporània que s’està estenent cada cop més. Convertint-se en 

motiu de preocupació a causa dels perjudicis sobre la salut que pot causar. Una 

inactivitat física mantinguda en el temps constitueix un factor de risc notable, en el 

que es refereix a problemes cardiovasculars. 

L’OMS recomana que els nins i joves entre 5 i 17 anys realitzin com a mínim 

60 minuts diaris en activitats d’intensitat moderada a vigorosa. Tota aquella activitat 

física superior a 60 minuts diaris els aportarà un major benefici per a la seva salut. 

També, es recomana que l’activitat física sigui en gran part aeròbica incorporant, com 

a mínim, tres pics per setmana activitats vigoroses per reforçar els músculs i els ossos. 

L’activitat física en els joves ajuda a desenvolupar un aparell locomotor 

(ossos, músculs i articulacions) sa, desenvolupar un sistema cardiovascular (cor i 

pulmons) sa, aprenen a controlar el sistema neuromuscular (coordinació i control dels 

moviments) i a mantenir un pes corporal saludable. 

A més, l’activitat física s’ha associat també a efectes psicològics beneficiosos 

pels joves, millorant el seu control de l’ansietat i de la depressió. També, millora el 

seu desenvolupament social i adopten més fàcilment altres comportaments saludables, 

com evitar el consum de tabac, alcohol, drogues i obtenen un major rendiment escolar. 

Per tant, l’activitat física com podem observar té molts de beneficis en la nostra salut 

i en la nostra qualitat de vida.  

Per concloure, cal no oblidar la importància que té l’assignatura d’Educació 

Física. Com podem observar en les conclusions de l’estudi realitzat per Martínez, 

J.M., Jordán, O.C., Laín, S.A., & Navarro, A. L. (2012) demostraren la importància 

que tenen les sessions d’Educació Física en el còmput setmanal per complir les 

recomanacions de salut. L’estudi va concloure que les sessions d’Educació Física 

representaven un percentatge elevat en el còmput d’activitat física saludable setmanal. 
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Llavors, aquests resultats ens ha de fer reflexionar sobre el paper que juga l’EF en els 

plantejaments curriculars. Des de les escoles, hauríem de dissenyar programes 

d’intervenció, com el que proposem en aquest treball, per incrementar l’activitat física 

en la població infantil.  

3.4. PROMOCIÓ DE LA SALUT A LES ESCOLES 

 

La Carta d’Ottawa (1986) fou la Primera Conferència Internacional de 

Promoció de la Salut. En aquesta, s’afirma que per promocionar la salut s’ha de 

capacitar a l’individu i a la comunitat, mitjançant l’accés a la informació (dieta 

saludable, higiene bàsica, activitat física recomanada, etc.) pel desenvolupament 

d’habilitats pràctiques (saber relaxar-se, saber menjar correctament, etc.) i la 

potenciació de la responsabilitat per elegir el que ens és més adequat per a cada un, 

optant sempre per portar un estil de vida saludable. 

 

Per portar aquest estil de vida cal educar als nostres infants des del lloc on 

s’educa, a casa i a l’escola. D’aquesta darrera, sorgeix la idea de l’Escola Promotora 

de Salut. Una escola promotora de salut es defineix com una escola que reforça 

constantment la seva capacitat com un lloc per viure, aprendre i treballar (OMS, 

1997). 

      Segons l’OMS (1998), amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu: 

Una escola promotora de salut implica al personal de salut i d’educació, als 

professors, estudiants, pares, la comunitat, en la tasca de promoure la salut. Fomenta 

la salut i l’aprenentatge amb tots els mitjans dels quals disposen i fan tot el que està 

amb les seves mans per oferir ambients favorables per a la salut i una sèrie de 

programes i serveis de promoció i educació per a la salut.  

 

Una escola promotora de salut aplica polítiques, pràctiques i altres mesures 

que respectin l’autoestima dels individus, oferint moltes oportunitats de 

desenvolupament i reconeix els seus esforços i intencions, com també els assoliments 

personals. Fa tot el que poden per millorar la salut del personal del centre, les famílies, 

i els membres de la comunitat, a més dels estudiants, i treballa amb els líders de la 

comunitat per ajudar-los a comprendre com pot contribuir la comunitat a la salut i a 

l’educació.  
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Diverses iniciatives internacionals han avalat la necessitat de realitzar 

intervencions d’Educació per a la Salut a les escoles, moltes avalades per l’OMS, el 

Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), l’Organització de Nacions 

Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), la Unió Internacional de 

Promoció de la Salut i d’Educació per a la Salut (UIPES) entre d’altres. Al llarg 

d’aquests darrers anys han anat evolucionant una sèrie d’estratègies i programes com: 

Escuelas Promotoras de Salud, Salud Escolar Integral o la iniciativa Focusing 

Ressources on Effective School Health (FRESH). 

La importància de l’escola com a mitjà per a la promoció de la salut, va fer 

possibles la creació de la Red de Escuelas para la Salud en Europa (Xarxa SHE), 

abans anomenada Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS). Aquesta 

xarxa està coordinada per l’Institut Nacional de la Promoció de la Salut i Prevenció 

de Malalties (NIGZ) des d’Europa com a centre col·laborador de l’OMS per a la 

Promoció de la Salut Escola i des d’Espanya per l’Institut de Formació del 

Professorat, Investigació i Innovació Educativa, del Ministeri d’Educació com a 

coordinador nacional. 

La xarxa SHE és una plataforma d’Escoles per a la Salut a Europa, que té com 

a objectiu principal donar suport a organitzacions i professionals en el camp del 

desenvolupament i manteniment de la salut a l’escola.  

El missatge principal de la xarxa SHE és que tots hem de cuidar als nostres 

infants, perquè ells són el futur d’Europa. Tots ells tenen dret a l’educació, salut i 

seguretat, i haurien de tenir la possibilitat de ser educats en una Escola Promotora de 

Salut. La xarxa SHE utilitza la proposta de promoció de la salut en l’escola com a 

prova evident i una manera integral de desenvolupar polítiques de salut a l’escola. 

En l’àmbit nacional, des de l’any 1989, el Ministeri d’Educació i Ciència i el 

Ministeri de Sanitat i Consum tenen firmat un conveni de col·laboració per promoure 

l’educació i la promoció de la salut a l’escola. Aquest conveni juntament amb les 

Conselleries de Sanitat i Educació han facilitat dur a terme accions conjuntes i 

permetre obtenir petits progressos en el camp de l’Educació per a la Salut. 

Podem observar com la participació de les diferents Comunitats Autònomes 

en xarxes de promotores de salut es desenvolupa de dues formes diferents. Per una 

banda, trobem comunitats que han creat les seves pròpies xarxes d’escoles promotores 
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de salut. D’altra banda, trobem altres comunitats que s’integren en la Xarxa d’Escoles 

per a Salut a Europa (SHE), mitjançant diferents convocatòries. Algunes d’aquestes 

comunitats són: d’Aragó, Astúries, Catalunya, Múrcia, Navarra, Extremadura i la 

Comunitat Valenciana. 

Centrant-nos en la nostra comunitat autònoma, amb l’objectiu de donar 

resposta al problema del sobrepès i l’obesitat entre els nins i els adolescents i millorar 

els seus hàbits. 

Dintre del marc de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa, la 

Conselleria de Salut, Família Benestar Social té un projecte anomenat “La vida 

saludable”. Aquest és un projecte de promoció i educació per a la salut, elaborat per 

la Direcció General de Salut Pública i Consum juntament amb la Gerència d’Atenció 

Primària de Mallorca, que té l’objectiu de fomentar i millorar els hàbits alimentaris 

saludables i la vida activa dels infants i dels joves escolaritzats. 

Emmarcat en les activitats de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa 

de la Direcció General de Salut Pública i Consum, La vida saludable és una acció més 

entre les que tenen com a finalitat la millora de la salut de les persones. 

El programa va dirigit a infants i als joves escolaritzats: educació primària 

(EP), ensenyança secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius i PQPI.  

El projecte es divideix en 4 programes. Cada programa consta d’un qüestionari 

d’avaluació dels hàbits que l’alumnat omple en línia i de material perquè el 

professorat pugui treballar dins l’aula. 

A continuació, parlarem breument dels quatre programes: 

-  El berenar saludable a casa i a l’escola: descriu l’hàbit alimentari relatiu 

als berenars de l’alumne. 

- Menges Mediterrani?: valora la qualitat dels hàbits alimentaris dels 

alumnes en relació al compliment de la dieta mediterrània. 

-  Vida activa: descriu l’estil de vida actiu que du a terme l’alumne. 

- Condició física: avalua la condició física de l’alumne a través de la 

realització de diferents proves físiques. 
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L’alumne, una vegada finalitzat el qüestionari, obté els seus resultats i una 

sèrie de recomanacions individuals en funció dels seus hàbits. El professor pot 

conèixer a temps real els resultats globals de grup mitjançant la comunitat escolar 2.0. 

A més, ens proporciona una piràmide de la salut per utilitzar amb els alumnes: 

 

Il·lustració 1.La piràmide de la Salut. Font: Conselleria de Salut 

En aquesta piràmide podem observar com hi ha l’alimentació, però cal destacar la 

inclusió de l’activitat física en ella. Aquest fet, el que fa es remarca la importància de les 

dues, i com aquestes estan interrelacionades entre elles. 
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Il·lustració 2.. Piràmide d'alimentació saludable. Font: SENC. 

La piràmide que ens proposa la “Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

(SENC)” suposa una actualització més propera que l’anterior a la vida de la nostra societat 

actual. La piràmide suposa una ajuda didàctica i visual de la guia alimentaria que proposa 

el SENC. 

En la base de la piràmide nutricional trobem consells relacionats amb els estils de 

vida saludable que tenen un impacte superior al 40% en la forma d’estar malalts o morir 

en els països desenvolupats. Els hàbits que proposa són els següents: 

• Activitat física: Com a exercici diari proposa fer 10.000 passes diàries. 

• Equilibri emocional: Té en compte el nostre estat d’ànim com a condicionant 

de les nostres necessitats alimentàries. 

• Balanç energètic: Important un equilibri entre la ingesta energètica i el 

consum energètic del nostre cos. 

• Tècniques culinàries saludables: La forma de cuinar els aliments que 

consumim repercutirà en la nostra salut. Per tant, recomanen més bullits, 

planxa o el forn en lloc de la fritura. 

• Beure aigua: La recomanació són 2 litres per a les dones i 2,5 pels homes. 
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Amb l’objectiu de promoure aquests hàbits en les escoles, trobem en la nostra 

comunitat autònoma el programa PiEpSE (Promoció i educació per a la salut en els 

centres educatius) centrat en l’educació per a salut en els centres educatius a partir de 

projectes intersectorials. El document fou elaborat l’any 2003 i durant el curs 2008-2009 

fou revisat per ampliar-ne el contingut i actualitzar-lo. 

 La finalitat d’aquest document és orientar i facilitar la tasca de promoció i 

educació per a la salut als centres educatius (PiEpSE) de les Illes Balears aportant una 

informació que permeti entendre la línia de treball consensuada per la Comissió Tècnica 

de Promoció i Educació per a la Salut, constituïda per membres de les conselleries de 

Salut i Consum i d’Educació i Cultura (BOIB núm. 78, de 29 de juny de 2002). 

A més d’aquest informe, el Govern de les Illes Balears ha realitzat dos estudis de 

prevalença de l’obesitat infantil i juvenil de les Illes Balears (EPOIB). El primer fou l’any 

2005 i aquest darrer l’any 2017, dels quals obtindrem informació molt rellevant sobre la 

temàtica d’aquest TFG.  Entre els punts a destacar trobem que un de cada quatre alumnes 

de les Balears presenta excés de pes, la gran majoria berena en menys de deu minuts, el 

55% val al centre amb vehicles motoritzats i, en general, els estudiants passen prop de 

dues hores diàries a veure la televisió o amb els videojocs. 

Totes aquestes dades ens serveixen per adonar-nos de la necessitat d’actuar per 

afrontat aquest problema. Des de la Direcció General Salut Publica estan dissenyant 

polítiques preventives, entre elles cal destacar la prohibició de vendre begudes ensucrades 

i pastisseria industrial a les escoles i centres sanitaris. 

Una actuació i una conscienciació des dels centres, donada la importància que 

aquests tenen la vida dels alumnes, serà de gran rellevància per millorar els hàbits de vida 

i el nivell d’activitat física dels estudiants del centre. En aquest treball ens centrarem amb 

els estudiants d’Educació Primària, on trobem alumnes amb edats entre els 6 i 12 anys. 

Per concloure, finalitzarem utilitzant una terminologia de l’Organització Mundial 

de la Salut per fer referència a l’escola saludable com “una comunitat educativa que 

s’ocupa de la salut de tots els seus membres: pares, professors, alumnes i personal no 

docent i té cura de les condicions de salut del centre considerant la importància del 

context”.  
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3.5 EDUCACIO PER A LA SALUT EN EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA 

 

La Constitució Espanyola, en el seu article 45.2, assenyala l’obligació dels 

poders públics d’arbitrar els mitjans necessaris per protegir la qualitat de vida i defensar 

i restaurar el medi ambient prenent com a suport la solidaritat col·lectiva. 

Per primera vegada s’establirà de forma explícita que l’Educació per a la Salut és 

un tema transversal que ha d’estar present en totes les àrees curriculars amb la Llei 

Orgànica del Sistema Educatiu (LOGSE), l’any 1990. 

Amb la Llei Orgànica 10/2002, del 23 de desembre, Qualitat de l’Educació 

(LOCE), l’EpS s’inclou que l’Educació Primària ha de contribuir a desenvolupar en els 

alumnes capacitats com “conèixer el valor del cos propi, la higiene, la salut i la pràctica 

de l’esport com a mitjans més adequats per al desenvolupament personal i social” (Article 

15). 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), parla de l’EpS en 

els seus objectius generals en l’etapa del currículum de l’Educació Primària.  

De la LOE (2006)  a la LOMQE (2013) no hem observat quasi canvis en quant a 

l’EpS, el pes recau sobre les assignatures d’Educació Física i de Valors o Educació per a 

la ciutadania. Per tant, cal que des dels centres facin una integració curricular de 

l’educació per a la Salut, aquesta s’ha de dur a terme en el Projecte Curricular de Centre 

(PCC), en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en la programació General d’Aula 

(PGA) de les nostres escoles. 

L’escola té la responsabilitat de promocionar la salut, però no tan sols 

curricularment, sinó també de forma transversal, mitjançant activitats complementàries i 

en col·laboració amb la resta d’institucions de la comunitat, incloses les famílies. Al PEC 

li correspon funcions de detectar les necessitats de salut del centre escolar, elaborar i 

avaluar el projecte d’Educació per a la Salut. A més, l’EpS ha d’aparèixer reflectida en 

els objectius d’etapa i en els objectius generals de les àrees, els continguts i els criteris 

d’avaluació d’aquestes mateixes. D’aquest forma, l’Educació per a la Salut estarà present 

en gran part de les activitats educatives del centre. 
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3.6 CONCLUSIONS  

Ens trobem una societat en la qual els hàbits de vida estan canviant a una gran 

velocitat, per tant cada cop la salut ha d’afrontar nous reptes, probablement el repte del 

segle XXI sigui fer front al sedentarisme i els mals hàbits que portem. 

 El sedentarisme és un dels grans problemes de la nostra societat juntament amb la 

mala alimentació. Per tant, nosaltres com a docents juguem un paper molt important per 

combatre aquest problema. Des de l’escola i especialment els mestres d’Educació Física, 

cal que afrontem aquesta problemàtica social educant a les persones de les quals som 

responsables, els alumnes. Hem de treballar per aconseguir que portin uns hàbits de vida 

els més saludables possible. 

 Prenent de referència l’estudi EPOIB-II, abans esmentat, sabem en la mala 

situació en la qual es troben les Illes Balears i més concretament els infants i joves de la 

nostra comunitat, on trobem un de cada 4 alumnes pateixen sobrepès. Llavors, tenint 

coneixement de totes les dades i la informació abans esmentada, els centres han d’actuar 

conjuntament amb els docents i les famílies dels alumnes per educar al futur de la nostra 

societat.  

4. MARC EMPÍRIC 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Ens trobem en una societat que pateix greus problemes derivats d’una falta 

d’alimentació saludable i d’activitat física regular. Aquest fet està quedant reflectit en els 

nostres infants, on trobem 1 de cada 4 nins pateixen excés de pes. Entre les causes 

d’aquest excés de pes en infants, trobem la mala alimentació a casa, la baixa activitat 

física i l’escassa educació en alimentació saludable que reben a les escoles. A causa 

d’aquest problema, sorgeix la necessitat de treballar la salut a les escoles, d’aquesta forma 

educar els alumnes, els mestres i les famílies en portar uns hàbits de vida saludables. 

Per saber quins hàbits porten els alumnes d’un centre ho podem observar de 

diverses formes com: amb el mitjà de transport que utilitzen per anar a l’escola, el tipus 

de berenars que porten i com usen el temps de pati. Aquests hàbits tenen el seu origen a 

les seves cases, on observen i repeteixen el que fan les seves famílies, però cal no oblidar 

el paper que tenen les escoles en l’educació dels infants, ja que els centres són els llocs 

on passen més temps després de les seves cases.  
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Amb l’objectiu d’aprofitar la influència i el temps del qual disposa l’escola, el que 

intentarem amb aquest estudi serà donar a conèixer la situació amb la qual es troba el 

centre respecte als hàbits dels seus alumnes i intentar millorar aquests amb una sèrie de 

recomanacions i propostes. 

 El present estudi és un projecte per analitzar, informar, conscienciar i realitzar 

propostes per millorar els hàbits de vida dels alumnes. L’objectiu és conscienciar al centre 

i els seus alumnes del moment en el qual es troben respecte als hàbits de vida que porten 

els alumnes de segon cicle, per intentar reduir el nivell d’obesitat i sobrepès guanyant així 

una major qualitat de vida. Tot això es pretén aconseguir mitjançant una anàlisi dels 

resultats obtinguts en l’enquesta i unes propostes de millora que proposarem un cop 

analitzat els resultats. 

 

4.2 OBJECTIUS   

 Els objectius generals que volem aconseguir amb aquest estudi per promoure 

hàbits de vida saludables en la població escolar són els següents: 

• Prendre consciència dels hàbits que porten. 

• Sensibilitzar al centre de la importància de promoure hàbits saludables. 

• Informar el centre de propostes que poden dur a terme per promoure hàbits 

més saludables. 

• Informar dels beneficis de portar hàbits saludables. 

4.3 CONTEXTUALITZACIÓ 

Ens trobem al centre CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar. 

Aquest centre està situat al municipi de Sant Llorenç des Cardassar dintre de la part forana 

de l’illa de Mallorca i de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els grups diana amb 

els quals treballarem són: 4tA, 4tB, 5èA, 5èB, 6èA i 6èB. Donant una mostra total de 109 

alumnes (entre 9 i 12 anys). L’elecció d’aquest centre ha estat perquè és el lloc on he 

realitzat el Pràcticum II i les Pràctiques de menció, també perquè és un centre dispost a 

escoltar noves idees i projectes que puguin millorar el centre. 
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El primer que vaig fer un cop vaig tenir definit com dur a terme l’estudi va ser 

posar-me en contacte amb l’equip directiu del centre, per demanar el vistiplau per a 

realitzar una enquesta als alumnes del centre. Un cop el vaig tenir, vaig demanar permís 

a les famílies dels alumnes mitjançant una fulla informativa on havien de respondre si 

donaven el consentiment per realitzar l’enquesta als seus fills i les seves filles (vegeu 

annexa 1).  

Cal recordar que la participació en l’enquesta és voluntària i anònima, per tant 

amb la finalitat d’evitar futurs problemes vaig fer tot l’abans esmentat. Un fet això, vaig 

demanar als tutors corresponents per fer una reunió i poder explicar el funcionament de 

l’enquesta i resoldre qualsevol dubte que tinguessin. 

En la següent taula podem observar la participació per cursos: 

Curs 4A 4B 5A 5B 6A 6B Total  

Nº d’alumnes 20 18 19 19 16 17 109 

Taula 1. Total participants enquesta. Font: elaboració pròpia. 

 La distribució dels subjectes de la mostra segons el seu sexe ens permet observar 

al gràfic 2 que el 49% dels subjectes són nins, mentre que les nines suposen el 51% del 

total de la mostra. 

 

Gràfic 2. Distribució dels subjectes per sexe. Font: elaboració pròpia. 

49%51%

DISTRIBUCIÓ DELS SUBJECTES PER SEXE

Nins Nines
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Pel que fa al nivell d’estudis dels pares, al gràfic 3 observem que el nivell més 

freqüent és el de batxiller elemental (33%), a continuació trobem les persones amb 

estudis universitaris (31,65%), i els pares amb batxiller superior (20,20%). Els pares 

sense estudis representen un 10,10%, mentre que només un 5,05% tenen fins a primari 

fet.  

 

Gràfic 3. Nivell d'estudis dels pares. Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa al nivell socioeconòmic podem observar al gràfic 4 com el més freqüent 

es el nivell socioeconòmic Mig alt, amb un 45,9% de la mostra, seguit del Mig mig amb 

un 27,8% de les persones enquestades. 
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Gràfic 4. Nivell socioeconòmic dels pares. Font: elaboració pròpia. 

4.4 PROCEDIMENT 

Les etapes seguides en l’obtenció de les dades han estat les següents: 

1. Sol·licitud de permís. Es va establir una reunió amb el director i la cap 

d’estudis del centre per demanar permís per dur a terme el treball en el seu 

centre i posteriorment, vàrem demanar permís a les famílies mitjançant 

una petició escrita (vegeu annexa 1). 

2. Calendari. La durada de la recollida de dades va ésser d’una setmana, del 

curs escolar 2018-19. 

3. Distribució del qüestionari. La distribució del qüestionari, en tots els casos, 

es varen dur a terme amb un sessió explicativa prèvia realitzada de forma 

personal amb tots els grups. 

Un cop tenim els consentiments de les famílies, iniciem la preparació de 

l’enquesta en el centre. El qüestionari serà penjat pels tutors mitjançant un enllaç, que 

prèviament els he proporcionat, ho penjaran a l’eina que utilitza el centre per comunicar-

se amb els alumnes (Google Classroom), d’aquesta forma facilitarem l’accés dels 

alumnes a l’enquesta.  

L’enquesta es realitzarà amb el tutor i amb mi, d’aquesta forma podrem resoldre 

els dubtes que puguin sorgir. En tots els casos es recordarà que es fa de forma voluntària 

Alt; 16,50%

Mig alt; 45,90%

Mig mig; 27,50%

Mig baix; 6,40%
Baix; 3,70%

NIVELL SOCIOECONÒMIC DELS PARES
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i anònima, indicant abans de fer l’enquesta que la finalitat és conèixer els seus hàbits amb 

relació a la salut. 

En el qüestionari trobem preguntes amb múltiple resposta i algunes que tan sols 

han de seleccionar quina opció de les que apareixen és la que fan. Per poder accedir tan 

sols hauran d’anar al següent enllaç: 

https://drive.google.com/open?id=12ZRMVedQhoTF-

Bg4WmgtiC2WVRWWBAr9zGmFNa3UmkA  i respondre les preguntes. 

 

4.5 RESULTATS 

A continuació, podrem veure els resultats obtinguts a l’enquesta. Aquests fan 

referència als tipus d’hàbits que tenen els alumnes del centre. Com per exemple els tipus 

de transport que utilitzen per anar al centre, els hàbits alimentaris que porten i si 

practiquen algun tipus d’activitat física fora de l’escola. 

Les dades obtingudes ens permeten afirmar que gran part dels alumnes del centre 

realitzen 3 menjades al dia, mentre que el berenar del matí abans de l’escola (90,8%) i el 

berenar del capvespre (73,4%) són les menjades més descuidades del dia, tal com podem 

observar al gràfic 5. 

 

Gràfic 5. Menjades al dia. Font: elaboració pròpia. 
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Podem observar en el següent gràfic 6, com la procedència predominant del 

berenar que porten a l’escola és el de fet a casa amb un 97,2%, tan sols un 2,8% porta 

brioxeria industrial. Així que podem dir quasi tots porten el berenar de casa. 

 

Gràfic 6. Procedència del berenar de l'escola. Font: elaboració pròpia. 

Al gràfic 7 es pot observar com el consum de fruita diària dels alumnes del centre 

és una dada molt positiva. Trobem el 33% que consumeix 3 fruites i el 42,40% que en 

consumeix 2 fruites diàries. Mentre el 22,90% en consumeix una per dia i un 1,8% no en 

consumeix cap. 

 

Gràfic 7. Fruites al dia. Font: elaboració pròpia. 
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Pel que fa al consum d’aliments i begudes no saludables dintre de la dieta dels 

alumnes trobem que el consum de llaminadures esta bastant present diàriament (vegeu 

gràfic 8). Trobem que algunes vegades en consumeixen amb un 81,70% , el 15,60% no 

en consumeix i el 2,80% en consumeix tots els dies.  

 

Gràfic 8. Consum de llaminadures. Font: elaboració pròpia. 

Respecte al consum de refrescos, els resultats que hem obtinguts són molt 

semblants als que hem esmentat abans (vegeu gràfic 9). Els alumnes consumeixen 

refrescos algunes vegades amb un 67,9%, no en consumeix el 26,6% i el 5,5% en 

consumeix tots els dies. Cal recordar que aquests valors guarden una relació directa amb 

l’obesitat infantil. 
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Gràfic 9. Consum de refrescos. Font: elaboració pròpia. 

  

En segon lloc parlarem dels resultats obtinguts en l’enquesta en referència a les 

preguntes sobre activitat física: 

 

Gràfic 10. Activitat física fora del centre. Font: elaboració pròpia. 
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En primer lloc les dades que hem obtingut en relació la pràctica d’activitat física 

fora del centre (vegeu gràfic 10). Trobem que el 93,60% realitza alguna activitat física 

fora del centre i el 6,40% restant no. 

 

Gràfic 11. Practica esport o ha practicat. Font: elaboració pròpia. 

Podem observar en el gràfic 11 una comparativa entre els pares i les mares sobre 

si practiquen esport o no. En la columna del sí podem observar com les mares podien 

practicar més esport que els pares amb un 41,70% per tan sols un 38,30% dels pares. Però 

amb una visió més global del gràfic podem observar com amb en les dues següents 

opcions els pares practicaven més esport que les mares amb un 13,5 punts per sobre. 
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Finalment, trobem com les mares al final són el valor predominant amb la no pràctica 

d’esport amb un 21,30%, mentre dels pares tan sols un 11,20% no ha practicat esport. 

 

Gràfic 12. Motiu pel quan fan esport o activitat física. Font: elaboració pròpia. 

Per animar a portar uns hàbits d’activitat física diària òptim primer cal conèixer 

que els motiva a realitzar un esport o activitat física. En aquest cas, podem observar en el 

gràfic 12 com els dos valors predominants són per diversió amb un 83,30% i per mantenir-

se en forma amb un 73,10%. Aquests dos valors coincideixen amb els resultats obtinguts 

pel meu tutor de pràctiques en la seva tesis doctoral fa 18 anys. On els dos resultats o dos 

motius principals per a la pràctica d’activitat física foren també per diversió i per estar en 
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forma. Aíxi podem parlar de que anys després, continuem tenint les mateixes motivacions 

alhora de realitzar activitat física. 

 

Gràfic 13. Freqüència de diverses activitats. Font: elaboració pròpia. 

En el gràfic 13 podem observar els resultats obtinguts en quan a la freqüència en 

que realitzen diverses accions. Per una banda tenim la de fer esport on 52 alumnes 

realitzen esport diàriament i 46 ho fan almanco 2-3 vegades per setmana, aquests es 

trobarien dintre de les recomanacions sobre activitat física que fa l’OMS. Per altra banda, 

trobem els 11 alumnes restants que ho fan 1 pic o menys per setmana. 

 Els resultats obtinguts en referència a veure la televisió han estat els següents: 46 

alumnes la miren diàriament, 32 ho fan 2-3 vegades, 19 una vegada 12 esporàdicament o 

mai. Aquestes dades són bastant elevades tenint en compte que ens trobem en un poble 

on els alumnes solen passar més temps fora de casa que en una ciutat.  

 Si seguim observant, podem veure com els resultats respecte a la freqüència en la 

qual llegeixen han estat 40 alumnes llegeixen diàriament, 38 ho fan 2-3 vegades a la 

setmana, 17 ho fan una vegada i 14 ho fan esporàdicament o mai. Aquestes dades són 

molt positives. 

 Els darrers resultats que podem observar del gràfic 13 fan referència a l’ús de la 

tecnologia. Han donat com a  resultat 43 alumnes l’utilitzen diàriament, 34 l’utilitzen 2-

3 vegades a la setmana, 14 un cop a la setmana i 18 ho fan esporàdicament o mai. 
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Malgrat, els següents gràfics no pertanyin a l’alimentació i a l’activitat física. 

Considerem que aquest hàbits són importants per promoure una vida saludable. En primer 

lloc trobem el mitjà de transport que utilitzen per anar a l’escola (vegeu gràfic 14) el 

49,5% va caminant, el 38, 5% va amb cotxe  i el 11,9% restant va amb bicicleta. Cal 

destacar l’alt percentatge obtingut referent a la quantitat d’alumnes que utilitzen el cotxe 

per anar a l’escola, tenint en compte que ens trobem en un poble petit. 

 

Gràfic 14. Mitjà de transport per anar a l'escola. Font: elaboració pròpia. 

 El següent hàbit que cal tenir en compte des del centre, és el de fer-se les dents 

netes diàriament (vegeu gràfic 15). Observant el resultats trobem el 45,9% ho fan 3 

vegades al dia, el 40,4% ho fan 2 cops, un 12,8% tan sols ho fa una vegada al dia i el 

0,9% no ho fa.  

Cotxe; 38,50%
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MITJÀ DE TRANSPORT QUE UTILITZEN PER ANAR 
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Gràfic 15.Quantes vegades es fan les dents netes al dia?. Font: elaboració pròpia. 

 Finalment, el darrer hàbit que analitzarem serà les hores que dormen els alumnes 

del centre. Observant el gràfic 16, trobem que el 63,3% dels alumnes dorm 9 hores que 

seria el que recomana l’Acadèmia del Somni dels Estats Units. Aquesta, recomana entre 

9 i 12 hores pels nins entre 6 i 12 anys. Seguidament, el 22% dorm 8 hores, el 10,10% 

dorm 7 hores i un 4,6% dorm menys de 7 hores. Tots aquests darrers és trobarien per sota 

de les hores recomanades per l’acadèmia. 

 

Gràfic 16. Quantes hores dorms al dia?. Font: elaboració pròpia. 
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4.6 CONCLUSIONS DE l’ENQUESTA  

Una vegada finalitzada l’exposició dels resultats de l’enquesta sobre hàbits de vida 

saludables, ara n’extreurem les conclusions. 

L’enquesta tenia l’objectiu de conèixer els hàbits que porten els alumnes del CEIP 

Mestre Guillem Galmés. Les conclusions que extraiem dels resultats obtinguts són que 

els resultats han estat molts positius, però sí que en alguns aspectes es nota una tendència 

a disminuir el nivell d’activitat física i en alguns casos l’alimentació està pendent de 

millorar. Per tant, cal iniciar un pla de prevenció de l’obesitat i del sedentarisme.  

Arran d’això, sorgeixen les diferents propostes que hem plantejat per dur a terme 

des del centre (vegeu annexa 3). Aquestes propostes tenen la finalitat de treballar els 

hàbits dels alumnes perquè de cada cop siguin més saludables. Per aconseguir-ho hem de 

conscienciar primer al centre de la rellevància de portar uns hàbits de vida saludables 

perquè actuïn davant aquesta problemàtica social. També als alumnes, perquè és la seva 

salut i la seva qualitat de vida la que està en joc. Cal no oblidar el paper, encara que no 

estigui present al centre, de les famílies en l’educació dels seus fills i el futur de la nostra 

societat.  

4.7 LIMITACIONS DE L’ENQUESTA 

L’enquesta s’ha vist limitada tan sols al segon cicle de primària tant pel temps 

com també perquè els més petits resulta més complicat passar-los una enquesta. A causa 

de la manca de temps, no hem pogut dur a terme tot el que teníem pensat fer des d’un 

principi. 

Entre alguns dels problemes que vam tenir quan vàrem passar l’enquesta foren 

que alguns no sabien de què treballaven els seus pares, ni tampoc sabien el nivell 

socioeconòmic de les famílies; un altre inconvenient fou que avui dia trobem tota classe 

de famílies: monoparentals, dues mares, dos pares o divorciats. La família clàssica de 

pare i mare ja no predomina tant com abans, llavors cal tenir present aquest fet a l’hora 

de passar una enquesta sobre algun aspecte sobre les famílies. 

Respecte a les limitacions de la proposta, la primera que trobem són que totes les 

propostes s’han de dur a terme en horari escolar, on té la responsabilitat el centre. Fora 

d’horari, tan sols podem realitzar recomanacions perquè portin uns hàbits saludables 

mantenint una dieta equilibrada i fent activitat física diàriament. Fora de l’horari escolar 
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la responsabilitat és de les famílies i dels mateixos alumnes, per tant cal educar-los i 

animar-los portat uns hàbits de vida saludables i amb les famílies crear una bona relació 

per treballar conjuntament en l’educació dels seus infants.  

Per altra banda, de la primera proposta la principal limitació seria que 

necessitaríem la col·laboració de l’ajuntament per establir les rutes i l’ajuda de la policia 

perquè coordinés el dispositiu per poder dur a terme el recorregut. Sobre la segona i la 

tercera proposta caldria un compromís del centre per poder a terme aquestes dues 

propostes, sense el seu suport les propostes no perdurarien ni acabarien millorant els 

hàbits dels alumnes, sinó que es convertiria en una activitat més del programa.  

Per finalitzar, de la quarta proposta necessitem la participació de tot el claustre 

perquè creguin i animin als alumnes a realitzar aquests intercanvis que de ben segur 

portarà molts beneficis. Entre ells destacar la cooperació entre alumnes de diferents edats, 

una millora en l’expressió oral adaptant aquest al públic que rep la informació, etc. 

4.8 AVALUACIÓ DE L’ENQUESTA  

Després d’analitzar les dades obtingudes a l’enquesta podem dir que els alumnes 

porten uns hàbits saludables, gràcies també al fet que gran part del poble es troba en un 

nivell socioeconòmic mig-alt. En un principi pensàvem que els resultats sobre el consum 

de llaminadures i refrescs seria major que el que hem obtingut, però un cop analitzat els 

resultats hem observat que els resultats eren bastant bons. 

Un aspecte a millorar de l’enquesta seria fer les preguntes una mica específiques 

per acabar de conèixer tots els seus hàbits, sempre tenint en compte l’edat en la qual es 

troben, i adaptar el vocabulari un poc més al seu nivell perquè ho comprenguin millor, 

cal recordar que són infants, no petits adults. 

Per avaluar si les propostes han estat efectives, hauríem de tornar a passar una 

enquesta sobre els hàbits més endavant. La qual cosa necessitaríem més temps del que 

disposem per a realitzar el treball, per aquest motiu el treball va més encaminat a realitzar 

propostes perquè aquest centre es converteixi en una escola saludable.  

També, es podria augmentar el nombre de propostes que dur a terme des del 

centre, però des del  nostre punt de vista primer cal centrar-se en les que semblen més 

senzilles per veure si són efectives, per a poc a poc anar millorant o incloent més 

propostes. L’objectiu final és adquirir uns hàbits cada cop més saludables i combatre el 
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sedentarisme, per assolir el nostre objectiu cal la implicació dels mestres, alumnes i 

famílies i molta paciència, ja que un hàbit és una cursa de llarg recorregut. 

5 PROPOSTES D’INTERVENCIÓ 

A continuació proposarem una sèrie d’intervencions per dur a terme des del 

centre. Aquestes propostes sorgeixen dels resultats obtinguts a l’enquesta. Tenint en 

compte els aspectes amb els quals ha de millorar el centre per poder ser una escola més 

saludable. 

Títol de la proposta d’intervenció: Ruta saludable 

Continguts Objectius 

• Reconeixement dels beneficis 

d’anar en bicicleta o 

caminant. 

• Hàbits saludables. 

• Cura del medi ambient,  

• Valorar el producte local que 

ens ofereix el Gastro Mercat. 

 

• Promoure un estil de vida 

saludable. 

• Fomentar l’autonomia dels 

infants. 

• Reduir la contaminació. 

• Augmentar el nombre 

d’alumnes que realitzen 

desplaçaments actius. 

 

Descripció 

            La primera proposta que oferim és la d’establir una ruta saludable per anar i 

tornar de l’escola en el pròxim curs escolar 2019-2020. Aquesta proposta sorgeix arran 

dels resultats obtinguts a l’enquesta on el 38,5% va a l’escola amb cotxe i la resta va 

caminant o amb bicicleta. Consideram que els resultats obtinguts són millorables. 

Per aquest motiu, prenent com a exemple el projecte STARS, el qual estableix 

rutes saludables per promoure anar a l’escola amb bicicleta o caminant com hàbits 

saludables i reduir la contaminació i el tràfic a Madrid. En el nostre cas, ho durem a 

terme en el poble de Sant Llorenç des Cardassar. Per fomentar aquest tipus d’hàbits, 

començaríem establint dos pics a la setmana una ruta. El recorregut d’aquestes seria el 

mateix ambdós dies, des del centre del poble a l’escola (vegeu mapa 1). L’única 

diferència entre els dos dies és que el dimarts ho farien amb bicicleta o patinet i el 

dijous caminant. Hem elegit el dijous per fer-ho caminant perquè podríem aprofitar per 
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comprar alguna peça de fruita, ja que els dijous en la plaça hi trobem un mercat, Gastro 

Market Sant Llorenç des Cardassar.  

L’hora de sortida seria els dimarts i els dijous a les 8:30 a la plaça de 

l’ajuntament, així podran realitzar el recorregut sense presses i tindran temps d’aparcar 

les bicicletes i els patinets dintre de l’escola.  

 

Avaluació 

• Quants alumnes participen? 

• Els alumnes gaudeixen? 

• Els dijous compren alguna cosa al mercat? 

• És segura la ruta? 

 

Mapa 1. Ruta saludable. Font: elaboració pròpia. 
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Títol de la proposta d’intervenció: L’alimentació treballada 

transversalment. 

Continguts Objectius 

• Reconeixement dels efectes de 

portar una alimentació 

saludable. 

• Millora de la dieta que porten. 

• Coneixement de les 

característiques dels aliments. 

• Prendre consciència de la 

quantitat de sucre que 

consumeixen. 

• Conèixer els efectes d’un 

consum excessiu de sucre. 

• Reconèixer els efectes de 

portar una alimentació 

saludable. 

• Animar a portar una dieta 

més completa. 

 

Descripció 

La segona proposta fa referència a l’alimentació i consta de dues parts. Una 

primera part seria la de no delegar tota la responsabilitat sobre salut al professor 

d’Educació Física, cal un compromís de tot el claustre per treballar aquest tema de 

forma transversal en altres assignatures i aquest fet passa per una conscienciació per 

part del tot el claustre i de l’equip directiu.  

Som conscients del deure que tenim la comunitat educativa amb els nostres 

alumnes, cal educar-los i ensenyar-los el millor possible, ja que ells són el futur de la 

nostra societat. Per tant, per dur a terme aquesta intervenció necessitem la col·laboració 

i el compromís dels mestres de ciències i el de matemàtiques per poder dur a terme 

regularment projectes relacionats amb la salut i l’alimentació. 

Els projectes que proposam són: 

• Ciències: treballar la piràmide de la salut amb els seus distints components 

• Matemàtiques: realitzar un projecte sobre el consum de sucre. En el qual 

farien una escala o gràfic sobre la quantitat de sucre que tenen els aliments 

i begudes que consumeixen diàriament. 

 

Avaluació 

• S’han dut a terme els projectes? 
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• Han sorgit nous projectes relacionats amb l’alimentació? 

• Opinió del claustre respecte a la proposta. 

• Opinió dels alumnes respecte a la proposta. 

 

 

Títol de la proposta d’intervenció: Aniversari saludable 

Continguts Objectius 

• Exploració de les seves habilitats 

culinàries. 

• Augment de la presència 

d’aliments saludables en la dieta 

dels alumnes. 

• Fomentar una 

alimentació saludable. 

• Crear una festa 

d’aniversari saludable. 

• Aprendre a manejar 

estris de cuina. 

 

Descripció 

La segona part relacionada amb l’alimentació, constaria en prohibir la 

presència de brioixeria industrial, llaminadures i refrescs en la festa d’aniversaris 

que duen a terme trimestralment. En el seu lloc portarem qualsevol mena de fruita i 

verdura. D’aquesta forma els alumnes anirien adquirint uns hàbits cada cop més 

saludables.  

Per dur-ho a terme, tal com he esmentat abans, cal el compromís del centre per 

prohibir la presència d’aquests elements en els aniversaris. Amb l’objectiu de què la 

fruita sigui més atractiva, proposem que els alumnes que realitzen els aniversaris aquell 

trimestre siguin els encarregats juntament amb un mestre o dos de preparar la fruita 

pels seus convidats. Per fer-ho hauran d’elaborar plats creatius: animals, plantes, 

formes, etc. tot fet amb fruita. 

 

D’aquesta forma aconseguim que les fruites adquireixin un component més atractiu 

pels infants i també treballem la creativitat juntament amb les habilitats culinàries. 

Avaluació 

• Opinió dels alumnes. 

• Opinió del claustre. 
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• Motivació dels alumnes respecte a la proposta. 

 

Títol de la proposta d’intervenció: Pati actiu 

Continguts Objectius 

• Pati actiu. 

• Coneixement de nous jocs de 

pati actius. 

• Introducció de nous jocs 

motrius al pati. 

• Afavorir l’activitat física el 

temps del pati. 

• Crear un espai amb més 

diversitat de jocs. 

Descripció 

La tercera proposta és la de presentar propostes actives per augmentar el nivell 

d’activitat física diària el temps del pati. A part del temps d’educació física, l’altre 

moment que passen fora de l’aula és el temps del pati. Llavors, cal tenir a l’abast dels 

nostres alumnes propostes perquè estiguin actius aquest temps lliure que tenen.  

 

Les propostes que durem a terme per millora el pati serà pintar el següent: 

• Un Twister. 

• Un circuit coordinatiu pintat a terra.. 

• Un laberint pintat a terra. 

• Jocs de taula gegants com per exemple les dames o els escacs. 

• Un circuit coordinatiu realitzat amb material reciclat com pneumàtics i troncs. 

Tota aquesta sèrie de propostes són algunes idees que nosaltres proposam perquè el 

temps del pati realitzin activitat física, se socialitzin i gaudeixen durant el seu temps 

lliure. 

Avaluació 

• Observació de les propostes que funcionen. 

• Utilització de les propostes en les sessions d’Educació Física. 

• Opinió del claustre. 

• Opinió dels alumnes. 
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Títol de la proposta 

d’intervenció: 

Salut compartida 

Continguts Objectius 

• Els hàbits saludables. 

• Aprendre a  investigar. 

• Recerca d’informació. 

 

• Treballar els diferents hàbits saludables. 

• Aprendre a fer una presentació del que 

han treballat. 

• Compartir informació entre alumnes 

sobre els hàbits saludables. 

 

Descripció 

La quarta i darrera proposta que volem proposar s’anomena Salut compartida. 

Aquesta proposta es basa en la metodologia d’aprenentatge entre iguals. El que volem 

proposar és que un curs de segon cicle tutoritzi a un de primer cicle. En aquest cas 

l’organització serà la següent: els alumnes de sisè aniran amb els de primer, els de 

cinquè amb els de segon i els de quart amb els de tercer. 

 

La idea seria treballar els diferents hàbits saludables a classe, algunes de les 

opcions que proposam són: 

➢ Realitzar projectes sobre alimentació. 

➢ Investigar sobre els efectes nocius d’una dieta desequilibrada. 

➢ Propostes per a realitzar una major quantitat d’activitat física. 

Un cop realitzat algun dels treballs esmentats, el darrer divendres de cada mes 

realitzarem la quedada entre els alumnes dels diferents cursos perquè s’expliquin el que 

han treballat al seu company. 

Avaluació 

- Opinió dels alumnes. 

- Opinió dels mestres. 

- Gaudeixen realitzant aquest projecte? 

- Gaudeixen explicant als seus companys el que han fet? 
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6 REFLEXIONS FINALS 

Aquest treball serveix per fer veure que des de les escoles podem combatre la nova 

epidèmia del segle XXI, l’obesitat. Aquesta, deriva en gran nombre de problemes de salut 

per a les persones. En el nostre cas, amb les persones amb les quals treballem són els 

infants d’edats compreses entre 6 i 12 anys. Ells es troben en un moment crític, perquè , 

tal com hem esmentat abans, un de cada quatre infants té sobreprès i aquesta dada no pot 

passar desapercebuda des de l’àmbit escolar ni des de les institucions governamentals.  

Per això, els hàbits saludables hauria de ser un contingut a treballar no tan sols en 

l’assignatura d’Educació Física, sinó de manera transversal per poder ajudar el màxim 

possible a assolir aquests hàbits. Aquest fet passa també perquè la Conselleria d’Educació 

i la Conselleria de Salut i Consum treballin conjuntament per poder dur a terme projectes 

o iniciatives encaminades a millorar els hàbits dels nins i nines de les Illes Balears, encara 

que trobem algun projecte com abans hem parlat en el marc teòric, no són suficients si el 

que volem és combatre el sedentarisme d’una forma efectiva. 

El que intentem amb aquest treball és conscienciar als centres que una escola 

saludable és possible i que han de prendre consciència dels hàbits que porten els seus 

alumnes per poder educar-los i animar-los a portar un estil de vida el més saludable 

possible. A través d’aquest treball, es pot veure una forma de com saber quins hàbits 

porten els alumnes del nostre centre i les possibles propostes que podem dur a terme des 

del centre per ajudar a millorar els hàbits i convertir-se en una escola saludable. 

Per finalitzar, m’agradaria dir que educar per portar uns hàbits de vida més 

saludables és possible si tots hi creiem. Per aconseguir-ho, cal treballar tots junts per 

millorar els hàbits i la qualitat de vida dels més petits, ja que ells són el futur de la nostra 

societat.  
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8 ANNEXES 

• Annexe 1. Permís enquesta: 

Estimades famílies,                                                  

 

us sol·licito el vostre consentiment per realitzar una enquesta als vostres fills i filles. El 

meu nom és Juan Lliteras Brunet, som alumne de quart curs d’Educació Primària  i estic 

realitzant un Treball de Fi de Grau sobre hàbits saludables en el CEIP Mestre Guillem 

Galmés. El treball està tutoritzat pel Dr. Pere Palou Sampol especialitzat en l’àrea de 

l’Educació Física. 

L’enquesta va dirigida als alumnes de quart, cinquè i sisè. L’objectiu és analitzar els 

hàbits de vida dels alumnes, i a posteriori realitzar una proposta de millora en el centre 

tenint en compte els resultats obtinguts. 

Aquest TFG té l’objectiu de promoure hàbits de vida saludables en l’àmbit escolar, en 

aquest cas, en el CEIP Mestre Guillem Galmés. 

L’enquesta serà totalment anònima i es realitzarà en línia mitjançant la plataforma Google 

Forms.  

 

Nom alumne:  

 

    Autoritz al meu fill a participar en l’enquesta. 

    No autoritz al meu fill/a a participar en l’enquesta. 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor: 

 

 

Sant Llorenç des Cardassar, _____de març del 2019 
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• Annexa 2. Enquesta hàbits saludables. 
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