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IMC: Els valors de IMC varien en la 

infantesa i en l'adolescència depenent 

de l'edat i sexe (Martínez et al., 2006).   

AF: S’ha de  realitzar de forma regular 
(Daza, 2002). 

MALALTIA NUTRICIONAL: Aliments alts 

en greixos trans i menjars ràpids (Daza, 

2002). 

 

 

CONSEQÜÈNCIES: Major frustració a 

l’hora de aconseguir reptes i menor 

interès en les seves vides (Aguilar et al., 

2012).  

ANTECEDENTS (Espanya): 

-Obesitat (13%) i sobrepès (26%) al 2012 
(Sánchez et al., 2013) . 

 

 

 

  

GRÀFIC 1: Índex de massa corporal 
 

 

En aquest treball es comprova, igual que 

altres articles que la majoria d’adolescents 

tenen el seu IMC normal i que els nois 

obtenen un major percentatge de IMC elevat 

que les noies. Respecte a l’activitat física es 

comprova, igual que altres estudis, que els 

nois en practiquen més que les noies, ja sigui 

durant més de 4 hores setmanals com 

almenys dos cops per setmana. Per últim es 

comprova que les noies ingereixen més 

quantitat de menjars que els nois tot i que en 

altres estudis corroboren tot el contrari, és a 

dir, les noies tenen un major control en la 

seva alimentació.  
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RESULTATS 

MÈTODE  

DISSENY: Estudi descriptiu, 
transveral i comparatiu. 
PARTICIPANTS: 444 alumnes (222 
nois i 222 noies) 1r a 4t 2016/17. 
MATERIAL: “Sense trastorns 
alimentaris i sense addicció a 
l’exercici” (Mcmahon et al., 2016; 
Aymerich et al., 2005; Garner, 2004; 
Alías, Ferriz & Moreno-Murcia, 2013).  

 PROCEDIMENTS: Qüestionaris via 
online.  
ANÀLISIS ESTADÍSTIC: Full de càlcul 
Ex per extreure els percentatges  i 
les gràfiques.  

GRÀFIC 2: Nivells de pràctica d’A.F. 

GRÀFIC 3: Hores de pràctica d’A.F. 

GRÀFIC 4: Ingerir grans quantitats. 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  

Com a part d’un 2n estudi es 
realitzarien alguns programes de 
millora per evitar aquest augment de 
pes entre la població adolescent, 
aquestes propostes podrien anar 
adreçades  als alumnes de les escoles, 
a les famílies i als diferents agents 
educatius com en serien els 
ajuntaments de les diferents 
poblacions i ciutats, els Instituts i 
col·legis i altres entitats que ajudessin 
a evitar aquest sedentarisme i 
recomencessin pautes alimentaries.  

 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
 

 

Avaluar els hàbits de salut d’alumnes de 

1r a 4t d’ESO relacionats amb 

l’alimentació i AF. 

Relacionar IMC amb els diversos 

paràmetres de la salut i mostrar si hi ha 

una correlació entre un adolescent amb 

sobrepès i un estil de vida insà.  


