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Resum   

Introducció: l’obesitat infantil és considerada com un dels principals problemes latents de 

nivell mundial, i les intervencions en EpS adopten un paper important per reduir la 

incidència d’obesitat.  

Objectiu: incrementar l’eficàcia del projecte SISME sobre l’evolució dels hàbits de vida 

saludables i de l’estat ponderal de la població de 6 a 12 anys, mitjançant la incorporació d’un 

nou mòdul adreçat a assolir la involucració de les famílies durant el curs acadèmic 2021-

2022.  

Metodologia: el mòdul de famílies es tracta d’una subintervenció del projecte SISME. Aquest 

darrer és un tipus de disseny anomenat assaig controlat aleatoritzat, que inclou el grup 

d’intervenció i el grup control. Els criteris d’inclusió són infants de 6 a 12 anys. La mostra 

prevista en què es treballarà serà de 5.400 participants, i l’eficàcia de la subintervenció serà 

avaluada mitjançant la comparació entre el projecte SISME del curs acadèmic 2020-2021 i el 

del 2021-2022.  

Resultats: el disseny de la subintervenció del mòdul de famílies està format per setze reptes 

distribuïts en les quatre Unitats Didàctiques del projecte SISME, pensades per als infants i el 

seu entorn familiar. Cada quinze dies es fa arribar un sobre a la unitat familiar, on es planteja 

un dels reptes. Aquestes activitats tenen un enfocament lúdic i promouen els hàbits de vida 

saludables a través d’una experimentació pròpia, és a dir, cada família estableix el seu propi 

ritme i l’adequa a la seva necessitat.   

Conclusions: la incorporació del mòdul de famílies enriqueix al projecte SISME i augmenta els 

coneixements envers els hàbits de vida saludables, tant dels infants com de les famílies.  

 

Paraules Clau: infant, obesitat pediàtrica, educació per a la salut, relacions familiars 
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Resumen   

Introducción: la obesidad infantil es considerada como uno de los principales problemas 

latentes a nivel mundial, y las intervenciones en EpS adoptan un papel importante para 

reducir la incidencia de la obesidad. 

Objetivo: incrementar la eficacia del proyecto SISME sobre la evolución de los hábitos de 

vida saludables y del estado ponderal de la población de 6 a 12 años, mediante la 

incorporación de un nuevo módulo dirigido a lograr la involucración de las familias durante 

el curso académico 2021-2022. 

Metodología: el módulo de familias es una subintervenció del proyecto SISME. Este último 

se trata de un tipo de diseño llamado ensayo controlado aleatorizado, que incluye el grupo 

de intervención y el grupo control. Los criterios de inclusión son niños de 6 a 12 años. La 

muestra prevista con la que se trabajará será de 5.400 participantes, y la eficacia de la 

subintervenció será evaluada mediante la comparación entre el proyecto SISME del curso 

académico 2020-2021 y el del 2021-2022. 

Resultados: el diseño de la subintervenció del módulo de familias está formado por dieciséis 

retos distribuidos en las cuatro Unidades Didácticas del proyecto SISME, pensadas para los 

niños y su entorno familiar. Cada quince días se hace llegar un sobre a la unidad familiar, 

donde se plantea uno de los retos. Estas actividades tienen un enfoque lúdico y promueven 

los hábitos de vida saludables a través de una experimentación propia, es decir, cada familia 

establece su propio ritmo y la adecua a su necesidad. 

Conclusiones: la incorporación del módulo de familias enriquece al proyecto SISME y 

aumenta los conocimientos hacia los hábitos de vida saludables, tanto de los niños como de 

las familias. 

 

Palabras Claves: niño, obesidad pediátrica, educación para la salud, relaciones familiares 
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Summary   

Introduction: pediatric obesity is considered one of the major latent problems worldwide 

and health education interventions play an important role in reducing the incidence of 

obesity. 

Objective: increasing the effectiveness of the SISME project on the evolution of healthy living 

habits and the weight of the population aged between 6 to 12, by incorporating a new 

module aimed at achieving the involvement of families during the academic year 2021-2022. 

Methodology: the family module is a sub-intervention of the SISME project. The latter is a 

type of design called randomized controlled trial, which includes the intervention group and 

the control group. Inclusion criteria are children from 6 to 12 years old. The planned sample 

to be worked on will be 5,400 participants and the effectiveness of the sub-intervention will 

be evaluated by comparing the SISME project for the 2020-2021 and 2021-2022 academic 

years. 

Results: the design of the sub-intervention of the family module consists of sixteen 

challenges distributed in the four Teaching Units of the SISME project, designed for children 

and their family environment. An envelope is sent every fortnight to the family unit, where 

one of the challenges is brought up. These activities have a playful approach and promote 

healthy living habits through their own experimentation, that is, each family sets its own 

pace and adapts it to their needs. 

Conclusions: the incorporation of the family module enriches the SISME project and 

increases the knowledge about healthy living habits, both for children and families. 

 

Keywords: child, pediatric obesity, health education, family relations 
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1. INTRODUCCIÓ  

L’obesitat infantil és un problema que persisteix de manera internacional i que ha 

incrementat les seves xifres durant els últims anys (1,2). És una patologia que es caracteritza 

per tenir una etiologia multifactorial, com són els estils de vida, la genètica, la influència 

social, psicològica o ambiental, entre altres (3). Les conseqüències que comporta són 

cardiovasculars i metabòliques, respiratòries, musculo-esquelètiques, o bé psicològiques i 

d’adaptació. A més, són un risc important en el desenvolupament d’obesitat en l’adult (4).   

Existeixen mesures per prevenir l’obesitat infantil, com ara adoptar hàbits de vida 

saludables. Actualment s’estan duent a terme intervencions d’estils de vida que involucren a 

la població infantil, a la seva família i també a l’escola. Aquestes intervencions 

s’implementen a través de programes d’Educació per a la Salut (EpS) amb la finalitat de 

transmetre missatges de conductes saludables (2).  

Un exemple de projecte d’àmbit nacional, que s’està duent a terme, és l’anomenat Sessions 

Inspiradores de promoció de la Salut en Moviment en el marc de l’Educació Física (SISME). Es 

tracta d’un projecte pilot liderat per la Gasol Foundation i que pretén prevenir l’obesitat 

infantil a través de l’assignatura de l’Educació Física (5,6). Així doncs, la finalitat del treball és 

crear una línia d’actuació que involucri la unitat familiar dins del projecte SISME, anomenada 

mòdul de famílies.  

D’aquesta manera, l’objectiu general del treball consisteix a dissenyar una subintervenció 

d’EpS que englobi als infants i a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat 

socioeconòmica i que són participants del projecte SISME.  

Per acabar, el treball s’estructura en diferents parts. Presenta una contextualització sobre la 

temàtica a desenvolupar, una revisió bibliogràfica narrativa i el disseny de la subintervenció. 

A més, consta del marc teòric, on s’introdueix a l’obesitat infantil; de l’objectiu general i dels 

específics, que descriuen la finalitat del treball; de la metodologia; de les limitacions i de la 

reflexió d’aprenentatge.   
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2.1 MARC TEÒRIC   

2.1.1 L’Obesitat infantil 

L’obesitat és un problema de salut pública que es troba en augment durant les darreres 

dècades i que es caracteritza per ser una malaltia crònica complexa i de causa multifactorial. 

És per aquest motiu que ha obligat a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a considerar-la 

com l’epidèmia del segle XXI (1). Segons l’OMS, aquest trastorn es defineix com l’excés de 

pes corporal produït per l’augment de les reserves de greix a l’organisme, d’acord amb les 

característiques pròpies de cada individu, i que afecta negativament a la salut (7).  

Pel que fa a l’obesitat infantil, és considerada com un dels principals problemes latents de 

característica mundial. Així mateix, pot desenvolupar a malalties cardiovasculars, endocrines 

o pulmonars, alhora que pot afectar en l’àmbit de la salut mental ocasionant una baixa 

autoestima, depressió o trastorns de l’alimentació (8). Tot i que a curt termini no 

desencadena a unes taxes de mortalitat significants, s’ha vist que durant l’etapa adulta es 

pot associar a diverses complicacions de salut i, a més, a una elevada predisposició de patir 

obesitat (9).  

Arran d’aquesta situació, des de fa més de deu anys, que es va implementar la Childhood 

Obesity Surveillance Initiative (COSI) en l’àmbit de l’OMS Europea com a mètode de 

vigilància del creixement de l’obesitat infantil (10). D’aquesta manera, Espanya, mitjançant la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) i de l’estratègia de 

Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) es va sumar a la iniciativa amb 

l’estudi ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y Obesidad (ALADINO) l’any 2011. 

Així mateix, l’edició més recent amb l’estudi ALADINO 2019, presenta una prevalença de 

sobrepès i obesitat del 23,3% i 17,3% respectivament, amb una població infantil de 6 a 9 

anys. A més, dins del percentatge obesitat, el 4,2% fa referència a infants que presenten 

obesitat severa (11). 

2.1.1.1 Dades epidemiològiques de l’obesitat infantil 

En l’àmbit mundial 

D’una banda, segons l’OMS, l’any 2016 es van notificar 41 milions d’infants menors de cinc 

anys amb sobrepès o obesitat. Alhora que es va detectar una xifra de 340 milions de nens i 
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nenes i adolescents (amb edat compresa entre els cinc i els dinou anys) amb sobrepès o 

obesitat (7,12,13). 

D’altra banda, a través de dades estimades per l’organització International Obesity Task 

Force (IOTF) es va concloure que 155 milions de nens i nenes en edat escolar (que engloba la 

franja d’edat des dels cinc fins als disset anys) tenen sobrepès o obesitat. Així com 

s’aproxima que el 10% d’aquests arreu del món tenen un excés de les reserves de greix i, una 

quarta part, són obesos (9). 

En l’àmbit d’Espanya 

Segons dades extretes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2017, realitzada 

pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) conjuntament amb el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) i publicada l’any 2018, s’evidencia un augment gradual 

de l’obesitat infantil en referència a edicions anteriors. D’aquesta manera, s’arriba a la xifra 

del 10,3% d’obesitat infantil (en una franja que comprèn dels dos als disset anys) o, en altres 

paraules, suposa més de l’un de cada deu infants. També convé ressaltar que la classe social 

és un dels factors que incideix directament amb l’obesitat, ja que afecta en major proporció 

a les classes amb menys recursos econòmics. Un altre factor que es considera principal és 

l’alimentació, en què un 44,4% d’infants entre un i catorze anys consumeixen diàriament 

aliments no saludables, com ara dolços i brioixeria (8). Les dades d’ENSE són autoreportades 

i per això la prevalença pot ser menor que en estudis que compten amb dades mesurades in 

situ.  

Finalment, s’ha vist augmentat el temps de sedentarisme entre la població infantil, on 

s’inverteix un total d’una hora o més davant d’una pantalla, ja sigui d’ordinador, com de 

televisió o de telèfon mòbil (8).   

En l’àmbit de Catalunya  

Pel que fa a l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2020 i publicada el febrer de 

2021, el 35,9% de la població estudiada de sis a dotze anys presenta un excés de pes, on el 

24,2% fa referència a sobrepès i l’11,7% restant a obesitat. A més a més, s’evidencia que els 

nens tenen una major tendència a l’excés de pes respecte a les nenes (tant en sobrepès com 
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obesitat). Per últim, i coincidint amb l’ENSE, el sobrepès es veu més elevat en les classes 

menys afavorides (14). 

2.1.1.2 Mètodes utilitzats per a calcular l’obesitat infantil  

Els mètodes que serveixen per mesurar directament el greix corporal no es troben fàcilment 

a l’abast i suposen un cost elevat. És per aquest motiu que s’utilitzen les mesures 

antropomètriques, així com els plecs cutanis, el pes i l’alçada (3).  

L’Índex de Massa Corporal (IMC) és una de les fórmules estàndards que es fan servir per a 

detectar el sobrepès i l’obesitat en infants de dos anys o més. Es calcula dividint el pes 

corporal (en quilograms) entre l’alçada (en metres) al quadrat. Ara bé, també s’ha de tenir 

en compte la mesura del plec cutani, ja que l’IMC no diferencia entre la massa magra i la 

massa grassa (3,15–18).  

La interpretació de l’IMC és específica per a cada grup d’edat i sexe, ja que en infants la 

quantitat de greix corporal es veu modificada segons l’edat i varia entre els nens i les nenes. 

És per això que es necessiten patrons de referència per determinar els punts de tall del 

sobrepès i l’obesitat, mitjançant les taules de percentils. Els més utilitzats a escala 

internacional són els que estan proposats per la IOTF i els z-scores de l’OMS. A més a més, a 

Espanya també s’han utilitzat les taules de creixement de la Fundació Orbegozo (19).  

D’una banda, els z-scores amb un valor d’1,00 a 1,99 signifiquen sobrepès i amb un valor ≥ 

2,00 signifiquen obesitat (20). D’altra banda, en la taula 1 que es mostra a continuació, 

s’observa la relació dels percentils amb el seu valor (16): 

Taula 1. Classificació del nivell de pes de l’IMC per edat i els percentils corresponents. Font: elaboració pròpia de CDC, 2015 

Classificació del nivell de pes Percentil 

Baix pes < 5 

Pes saludable 5 fins < 85 

Sobrepès 85 fins < 95 

Obesitat ≥ 95 
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El professor d’estadística mèdica Cole, juntament amb la IOTF van desenvolupar taules per 

representar a la població infantil i juvenil, de 2 a 18 anys. Els punts de tall que s’estableixen 

són equivalents als de l’edat adulta i s’interpreten en una corba de percentils (sobrepès amb 

un IMC ≥ 25 kg/m2 i obesitat amb un IMC ≥ 30 kg/m2) (3,21).  

En canvi, les taules de creixement de la Fundació Orbegozo de 0 a 18 anys, fan servir els 

percentils com a punts de tall de la gràfica. D’aquesta manera, es fa una comparació entre el 

valor de l’IMC de l’infant amb la corba de la població específica per edat i sexe (22).  

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que l’IMC s’utilitza per detectar sobrepès i obesitat, però 

no serveix com a eina de diagnòstic, ja que per determinar un excés de greix corporal s’han 

de realitzar proves addicionals, com la mesura dels plecs cutanis (15–18).    

2.1.1.3 Causes i factors principals de l’obesitat infantil    

L’obesitat infantil es caracteritza per tenir una etiologia multifactorial, en què els hàbits 

alimentaris, el sedentarisme i els determinants socials i psicològics són de gran importància 

en l’aparició o no de la malaltia. Tot i que des de temps enrere es creu que les causes 

principals que fomenten l’aparició de l’obesitat són la ingesta d’aliments poc saludables i 

l’escassa activitat física, s’ha evidenciat que l’augment exponencial d’aquesta malaltia en els 

últims anys té relació directa amb les influències socials i ambientals (3).    

Així mateix, els factors principals de l’obesitat infantil són els que es presenten a continuació 

(3,19,23–25): 

- Factors genètics. Segons evidència bibliogràfica, existeixen estudis sobre les 

mutacions genètiques a escala individual que es troben involucrades en l’obesitat. 

Aquestes mutacions es poden vincular amb la regulació de la termogènesi i el control 

de la ingesta.  

- Factors metabòlics. El desequilibri que es pot produir entre l’aportació i la despesa 

d’energia desencadena a un augment del greix corporal i, com a conseqüència, a un 

augment de pes. Tot i això, també s’evidencia que l’alteració del metabolisme 

cel·lular ocasionat per un excés de fructosa en l’alimentació pot desenvolupar a una 

hiperinsulinèmia de tipus crònica, que provoca un increment del teixit adipós. 
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- El tabac i la diabetis gestacional. D’una banda, en les dones embarassades que 

fumen, el tabac és capaç de travessar la barrera placentària i, aquest fet, pot 

ocasionar una alteració en el sistema de control de la gana del nadó i també de 

l’infant, que es veu augmentat. Per altra banda, la diabetis gestacional pot afavorir a 

l’acumulació de dipòsits de greix en l’organisme del nadó.    

- Lactància artificial. Segons recomanacions de l’OMS, la lactància materna exclusiva 

hauria de durar fins als 6 mesos d’edat de l’infant, ja que s’assegura que l’aliment 

que està prenent el nadó és de qualitat. D’aquesta manera, existeixen estudis que 

relacionen la possibilitat de desenvolupar obesitat en infants que no han rebut 

lactància materna exclusiva fins als 6 mesos.  

- Mals hàbits alimentaris. En diverses ocasions, l’entorn de l’infant desconeix les 

necessitats nutricionals que es necessita per al seu procés de desenvolupament. A 

més de l’elevat consum d’aliments hipercalòrics que es tendeix a ingerir en el dia a 

dia. Així doncs, tant l’entorn familiar, com la freqüència dels àpats, la ingesta 

d’aliments entre hores de productes manufacturats, el consum de begudes 

ensucrades i de menjar ràpid, influeixen en la tendència a l’obesitat.  

- Sedentarisme. La disminució de l’activitat física, el nombre d’hores assegut i 

l’augment del temps dedicat a la televisió o als mitjans electrònics, afavoreix a 

l’aparició de l’obesitat.  

- Disminució de les hores de son. Pel que fa a diversos estudis, s’ha demostrat una 

relació directa entre les poques hores de son i l’obesitat. Això és degut a alteracions 

metabòliques que estan vinculades amb el mecanisme de regulació de la sacietat i de 

la gana. A més, el fet de no dormir les hores necessàries, provoca en l’infant un 

esgotament i falta d’interès per jugar i divertir-se durant el dia.   

- Factors econòmics. En els països desenvolupats, l’obesitat infantil es troba 

estretament relacionada amb un nivell socioeconòmic baix. Una de les principals 

raons d’aquest fet és el fàcil accés als productes manufacturats, ja que són més 

barats que els productes naturals.   
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2.1.1.4 Conseqüències de l’obesitat infantil     

L’obesitat infantil es caracteritza per ser un factor de risc important en el desenvolupament 

d’obesitat en l’etapa adulta.  

Les alteracions més importants són les que es mencionen a continuació (4): 

- Conseqüències cardiovasculars i metabòliques. Incrementen el risc d’aterosclerosi, 

de cardiopatia isquèmica i d’accident cerebrovascular. També afavoreixen l’aparició 

d’hipertensió arterial, de triglicèrids i de colesterol tipus LDL.  

- Conseqüències respiratòries. S’evidencia una relació directa entre l’obesitat i l’asma. 

A més, hi ha una vulnerabilitat en desenvolupar infeccions respiratòries i, també, a 

realitzar apnees del son.   

- Conseqüències musculo-esquelètiques. A causa de l’excés de pes es produeix una 

sobrecàrrega en l’aparell locomotor, en què el dolor muscular i les fractures és més 

freqüent a diferència dels infants amb normopès.  

- Conseqüències psicològiques i d’adaptació. Els infants amb obesitat tendeixen a tenir 

una baixa autoestima i a desenvolupar alteracions emocionals, que es poden acabar 

convertint en trastorns mentals com ara la depressió. També presenten una major 

dificultat en l’adaptació social, a conseqüència de la discriminació que reben per part 

dels companys d’escola, entre d’altres.  

2.1.1.5 Mesures preventives de l’obesitat infantil     

Algunes de les causes que provoquen les malalties cròniques, com ara la diabetis, la 

hipertensió arterial o l’obesitat, es poden prevenir. Pel que fa a l’obesitat infantil, en la 

majoria dels casos, es podria prevenir adoptant hàbits de vida saludables (3). Tot i això, les 

polítiques públiques no destinen els recursos econòmics suficients per a les accions de 

prevenció quant als estils de vida (26).  

Ja el 1974 es va publicar l’Informe Lalonde, on s’exposaven els quatre grups de determinants 

que influeixen en el nivell de salut d’una comunitat. Aquests són: el medi ambient, els estils 

de vida i les conductes de salut, la biologia humana i el sistema d’assistència sanitària (27). 

Més endavant, Lalonde va tornar a publicar un informe on es comparaven els percentatges 

de mortalitat que suposaven cada determinant de la salut amb els percentatges de recursos 

econòmics que s’hi destinaven. Així mateix, es va poder comprovar que els estils de vida era 

el determinant que rebia menys recursos, tot i ser el més prevalent en mortalitat (26). 
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Tot seguit, a la figura 1, es mostra una representació visual dels determinants per a la salut i 

els recursos invertits:   

 

Figura 1. Representació dels determinants per a la salut i els recursos invertits en percentatge. Font: elaboració pròpia de 
Sarrado JJ, Clèries X, Solà M, 2011 

 
 

És per aquest motiu que, per tal d’aturar l’epidèmia de l’obesitat infantil, és necessària la 

involucració i participació de la política, a més de rebre el suport dels governs, les 

associacions internacionals, la societat, les Organitzacions No Governamentals (ONG) i les 

empreses privades. Així, s’aconseguiria fomentar la creació d’espais saludables i facilitar 

l’accés a recursos on es promocionen els estils de vida sans (9).  

A continuació, a la figura 2, s’observen els components que es troben implicats en 

l’erradicació de l’obesitat infantil:    

 

Figura 2. Components implicats en l’erradicació de l’obesitat infantil. Font: elaboració pròpia de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
2011 
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Tanmateix, ja s’han dut a terme programes adreçats a la població infantil per tal de fomentar 

els estils de vida saludable. Un d’ells és el programa Pilot Escolar de Referència per a la Salut 

i l’Exercici contra l’Obesitat (PERSEO), que va sorgir l’any 2006 i va ser impulsat pels 

Ministeris de Sanitat i Consum i d’Educació, Política Social i Esport conjuntament amb les 

Conselleries de Sanitat i Educació, de sis Comunitats Autònomes. L’objectiu que es va 

plantejar va ser el de promoure hàbits saludables entre la població escolar de 6 i 10 anys i, 

també, de les famílies i de la seva involucració en el programa (28).  

Un altre programa és l’anomenat Think Action Obesity (THAO). Es va iniciar l’any 2007 a 

través de la Fundació Thao, que va coordinar el programa Thao-Salut Infantil a Espanya, amb 

la finalitat de prevenir l’obesitat infantil mitjançant la promoció dels estils de vida saludable 

en nens i nenes de 0 a 12 anys i, també, de les seves famílies. A més, el programa es basava 

en la comunitat i es desenvolupava en els entorns dels municipis implicats. El programa Thao 

es trobava dins de la proposta de l’Estratègia NAOS i de la AESAN (29). 

2.1.2 L’infant i el seu entorn  

La família i l’escola són els entorns més influenciables per als infants i, alhora, de major 

importància per rebre missatges d’hàbits de vida saludable, així com mantenir una dieta 

equilibrada i realitzar activitat física de manera regular (9,24,30,31). 

És per aquest motiu, que el tractament de l’obesitat ha d’anar destinat tant per als nens i 

nenes com per a les seves famílies, i també per a l’escola. Segons assenyala l’OMS, el 

tractament s’ha de basar en tres aspectes: la reeducació nutricional de l’infant i del seu 

entorn familiar, el suport psicològic i l’augment de l’activitat física (3).  

Pel que fa a la reeducació nutricional, en serien uns bons exemples els que es nombren a 

continuació (32):  

- Menjar en família, com a forma de conducta alimentària saludable. 

- Augmentar el consum diari de fruites i verdures. 

- Reduir els aliments fregits i les begudes ensucrades. 

Segons diversos estudis, s’ha evidenciat que l’educació nutricional en família és més efectiva 

envers l’educació nutricional dirigida tan sols per als infants. Un dels motius principals és la 



                                                                 Famílies saludables: Creació d’un mòdul adreçat a les famílies que reforça la 
intervenció de promoció d’hàbits de vida saludables del projecte SISME de 

prevenció de l’obesitat infantil durant l’etapa d’educació primària 

 

20 
 

capacitat que tenen els nens i nenes d’adoptar les conductes que observen dels seus 

referents. Així mateix, els hàbits que s’aprenen durant la infància tendeixen a mantenir-se en 

l’etapa adulta (3).  

2.1.2.1 Relació entre l’estat ponderal de l’infant i l’adult      

Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, existeix una relació directa entre els estils de 

vida dels infants i els dels seus progenitors. Ara bé, també existeix la relació de l’estat 

ponderal de l’infant i l’adult.  

Les famílies i els infants comparteixen el mateix entorn socioecològic, alhora que 

comparteixen les conductes i els hàbits de vida. Segons estudis realitzats, l’IMC dels 

progenitors influeix en el dels infants. D’una banda, si presenten sobrepès, l’infant té un 

1,9% més de risc de desenvolupar sobrepès. I, d’altra banda, si presenten obesitat, l’infant té 

un 3,4% més de risc d’adquirir obesitat. D’aquesta manera, s’observa com la família és un 

factor de risc a l’hora de manifestar la malaltia (33).  

2.1.3 Abordatge de l’obesitat infantil a l’escola   

Actualment, està en marxa el projecte SISME com a projecte pilot de prevenció de l’obesitat 

infantil a les escoles, més concretament, a l’assignatura de l’Educació Física i que està 

coordinat per la Gasol Foundation (5,6).  

El projecte SISME s’inclou dins dels programes de promoció dels hàbits de vida saludable 

liderats per la fundació, que tenen la missió de reduir l’obesitat infantil, a més de disminuir 

les desigualtats socials en l’àmbit de la salut (5,6).  

Així doncs, el passat mes de desembre de 2020 va donar inici el projecte SISME en trenta 

escoles de Catalunya (situades en entorns de vulnerabilitat socioeconòmica), quinze de les 

quals formen part del grup d’intervenció, i les quinze restants del grup control. La idea del 

projecte pilot és dur-lo a terme durant el curs escolar 2020-2021 amb l’objectiu principal de 

promoure el desenvolupament físic, psicològic i també social dels infants de 6 a 12 anys a 

través de la classe d’Educació Física. Així doncs, els encarregats de liderar el projecte dins de 

les escoles són els professors d’Educació Física (5,6).  
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Per a la implementació del projecte es crea la Guia Educativa SISME. En ella s’hi troba 

l’explicació del fil conductor de la intervenció, que consisteix en la metàfora pedagògica de la 

Galàxia Saludable, en què els quatre pilars bàsics per a la prevenció de l’obesitat infantil es 

representen a través de quatre planetes; activitat física, alimentació saludable, hores i 

qualitat del son i benestar emocional. A més de detallar en profunditat les dues modalitats 

de participació en el projecte (bàsica o intensiva) i les activitats preparades per a cada sessió 

(dels quatre planetes i dels quatre satèl·lits que es troben dins de cada planeta) (5,6). Tot 

seguit, a la figura 3 es mostra la metàfora pedagògica de la Galàxia Saludable representada 

pels quatre planetes dels hàbits saludables: 

 

Figura 3. Els planetes de la Galàxia Saludable. Font: Gómez SF, 2017 

 

2.1.4 Models en intervencions d’Educació per a la Salut    

Pineault, R i Daveluy, C (1987) (34) defineixen un programa d’EpS com "un conjunt 

organitzat, coherent i integrat d'activitats i serveis, dut a terme simultàniament o 

successivament, amb els recursos necessaris i amb la finalitat d’aconseguir els objectius 

determinats en relació amb problemes de salut concrets i per a una població definida”. 

D’aquesta manera, s’obtenen els cinc pilars que sustenten la base de qualsevol programa de 

salut: necessitats identificades, objectius plantejats, recursos, activitats i població diana (35).  

Per a l’elaboració d’un programa d’EpS existeixen diversos models. Un d’ells és l’anomenat 

Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation – 

Policy, Regulatory and Organizational Constructs in Educational and Environmental 

Development (PRECEDE-PROCEED), que és dissenyat per Green i Kreuter l’any 1980 i es 
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basa en el fet que les persones són capaces de prendre decisions saludables per 

voluntat pròpia, tot canviant el seu comportament (a més de canviar les polítiques que 

també hi influeixen). Així mateix, el model integra valors per tal d’empoderar a 

l’individu, com ara la e intrínseca i les habilitats necessàries per treballar la resolució de 

problemes, entre altres (36,37).  

Per aconseguir el canvi de conducta a través d’aquest model, s’espera que es duguin a 

terme accions multidisciplinàries, a més de dividir-lo en dues línies: PRECEDE i PROCEED. 

La primera d’elles està formada per quatre fases , que es divideixen en: fase 1 amb 

l’avaluació inicial, fase 2 amb l’avaluació epidemiològica, fase 3 amb l’avaluació 

educativa i ecològica i fase 4 amb la valoració política i educativa.  En canvi, el PROCEED 

està format per: fase 5 amb la implementació, fase 6 amb l’avaluació del procés, fase 7 

amb l’avaluació d’impacte i, finalment, fase 8 amb l’avaluació de resultat  (36,37). En la 

figura 4 es mostra el model PRECEDE-PROCEED:   

 

Figura 4. Model PRECEDE-PROCEED. Font: elaboració pròpia de Green i Kreuter, 1980 
 

Un altre model per al disseny de programes d’EpS és el que s’aprofundeix al llibre 

Educació per a la Salut; elabora un programa en 8 etapes. Es tracta d’un model que 

deriva del PRECEDE-PROCEED, però que és més senzill d’aplicar gràcies a l’explicació ben 

definida de cada etapa i a la mostra d’exemples molt visuals i clarificadors. A més, es 

relaciona amb la metàfora d’un viatge on s’ha d’anar fent ruta per poder avançar entre 
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les diferents etapes. Aquestes, que entre elles encaixen com les peces d’un puzle, es 

divideixen en: analitzar la situació de salut, identificar les necessitats i problemes de salut, 

establir prioritats, formular metes i objectius, determinar activitats i recursos, implementar 

el programa, avaluar la implementació i seguiment. Per últim, en aquest model dinàmic es 

tenen en compte tant les influències internes (participació, avaluació continuada, 

comunicació i creativitat) com les externes (factors que sorgeixen durant el programa, així 

com el sistema de salut o els recursos disponibles, entre altres) (38).  

2.1.4.1 Models de canvi 

Existeixen models psicosocials que s’han de tenir en compte a l’hora de produir un canvi de 

conducta mitjançant un programa d’EpS. El model Transteòric del Canvi, dissenyat per 

Prochaska i DiClemente l’any 1982, es basa en explicar les etapes per les quals transcórrer 

una persona davant d’un canvi de conducta. La principal eina és la motivació de l’individu 

per obtenir els resultats desitjats. Així mateix, el model comprèn les etapes següents: 

precontemplació, contemplació, preparació, acció, manteniment i recaiguda (39).  

Un altre model de canvi de conducta a tenir en compte és l’anomenat Attitude, Social 

influence and Efficacy (ASE), descrit per De Vries l’any 1998. Es fomenta en tres elements 

principals (l’actitud, la influència social i l’autoeficàcia) que combinats entre ells condueixen 

a la intenció i, seguidament, a la conducta (si s’adquireixen les habilitats necessàries i 

s’anul·len les barreres que s’interposen) (40).   
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2.2 JUSTIFICACIÓ 

Tal com s’ha dit anteriorment, l’obesitat infantil ha incrementat exponencialment en les 

darreres dècades. Es tracta d’una malaltia que afecta la qualitat de vida i produeix un 

impacte sobre la morbimortalitat, a més de comportar elevades despeses sanitàries (41).  

L’obesitat infantil és un factor de risc que pot condicionar en gran mesura la salut de la 

persona i, per aquest motiu, preocupa de forma rellevant als professionals de la salut. És per 

això que es desenvolupen mesures preventives amb els recursos disponibles. Les 

intervencions en EpS es converteixen, doncs, en eines primordials per a reduir la incidència i 

la prevalença d’obesitat. Així mateix, es recomana dissenyar un programa multifactorial, que 

estigui elaborat per professionals amb experiència en l’àmbit de la salut, que tingui en 

compte la conducta, els aspectes individuals i sociodemogràfics, i que integri els hàbits de 

vida saludables, així com l’alimentació, l’activitat física, les hores i qualitat del son i el 

benestar emocional. Tot i això, és necessari revisar les intervencions ja implementades per 

tal de buscar estratègies de millora (41).  

A continuació es presenta una subintervenció del projecte SISME, que pretén incorporar el 

mòdul de famílies com a factor decisiu en la prevenció de l’obesitat infantil. Tot i que en la 

posada en marxa de SISME s’han involucrat a les escoles que es troben en situació de 

vulnerabilitat econòmica, a més d’implicar als equips docents i a les famílies, s’ha vist que és 

necessari aprofundir més detalladament sobre aquest darrer factor (6).  
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3. OBJECTIUS 

3.1 Objectiu General 

Dissenyar una subintervenció d’EpS que, durant el curs acadèmic 2021-2022, permeti 

vincular l’entorn familiar en la promoció d’hàbits de vida saludables per a la prevenció de 

l’obesitat infantil, entre la població de 6 a 12 anys d’escoles participants en el projecte SISME 

que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.  

3.2 Objectiu Intermedi 
Dissenyar una subintervenció factible, lúdica, divertida i que no suposi cap despesa 

econòmica per als participants, on es desenvolupin les activitats per treballar els hàbits de 

vida saludables des de casa en un entorn familiar i que es pugui implementar durant el curs 

acadèmic 2021-2022.  

3.3  Objectius Específics 

- Crear les activitats de la subintervenció destinada a les famílies segons les unitats 

didàctiques presentades a la Guia Educativa SISME i els grups d’edats distribuïts en 

els tres cicles de primària (1r i 2n, 3r i 4t, 5è i 6è), de les escoles participants per al 

curs acadèmic 2021-2022.  

- Elaborar activitats on es treballi la conducta a reforçar segons el cicle de primària en 

què es trobin els infants de 6 a 12 anys del projecte SISME.   

- Dissenyar activitats que promoguin la motivació intrínseca dels infants i també dels 

progenitors utilitzant els recursos tant materials, audiovisuals com humans de què es 

disposen a la Gasol Foundation per a la subintervenció del projecte SISME durant el 

curs acadèmic 2021-2022.  

- Establir un cronograma realista i que s’adeqüi amb el curs acadèmic escolar 2021-

2022 dels infants de 6 a 12 anys de les escoles que intervenen en el projecte SISME.  

- Aconseguir l’aprovació de les activitats plantejades durant la presentació d’aquestes 

a la sessió creativa del mòdul famílies el dilluns dia 10 de maig de 2021 a la Gasol 

Foundation, i que és organitzada pels coordinadors del projecte SISME.  
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4. METODOLOGIA 

El tema principal del treball, en un inici, es basava en l’obesitat infantil. Es va efectuar una 

primera cerca bibliogràfica on es va esbrinar que la malaltia, actualment, és considerada una 

epidèmia mundial. És per aquest motiu que s’estan duent a terme intervencions en què 

l’objectiu primordial és promoure els hàbits de vida saludables en nens i nenes per tal 

d’erradicar l’obesitat infantil. Un dels projectes que està en marxa és l’anomenat SISME que, 

tal com s’esmenta en l’apartat de Justificació, és el motor principal per a la creació d’aquest 

treball.   

Així doncs, s’ha realitzat una revisió de la literatura sobre l’obesitat infantil a través de bases 

de dades de l’àmbit de la salut, com ara PubMed, Scopus, UpToDate, de bibliografia grisa 

amb Google Scholar i, finalment, del catàleg de la biblioteca de la Universitat de Lleida (UdL) 

amb el CercaTot.  

Els criteris d’inclusió que s’han establert per escollir els articles són els que es presenten a 

continuació:   

- Publicacions amb una antiguitat de 5 i 10 anys. 

- Idioma: català, castellà o anglès. 

- Accés lliure als recursos electrònics mitjançant la configuració del proxy.  

Pel que fa a la metodologia, s’estableix una línia d’actuació per assolir l’Objectiu General. 

Abans, però, convé destacar la metodologia del projecte SISME i dels criteris d’inclusió i 

d’exclusió en què es fonamenta. 

 

Metodologia del projecte SISME: 

El projecte SISME es basa en un tipus de disseny anomenat assaig controlat aleatoritzat, que 

es desenvolupa en l’àmbit nacional. La població d’estudi són nens i nenes que tenen entre 6 i 

12 anys que estudien a escoles de primària de tot Espanya, però que es troben en un entorn 

de baix nivell socioeconòmic. D’aquesta manera, s’agafen 30 escoles, de les quals una meitat 

formen part del grup d’intervenció i l’altra meitat del grup control, de manera aleatòria. 

Cada escola que participa, inclou, aproximadament, 20 nens i nenes per a cada grup classe i 

un mínim d’1 o 2 grups classe per cada curs, des de 1r fins a 6è de primària. Així doncs, 

s’obtenen xifres de 180 infants per cada centre educatiu i un total de 5.400 nens i nenes, en 
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què la meitat són el grup intervenció i l’altra meitat el grup control. Tot i això, es té en 

compte que el grup control formarà part com a grup intervenció el curs acadèmic següent de 

la intervenció. Tanmateix, aquestes xifres són aproximacions del nombre total de 

participants que es preveu obtenir per al projecte SISME, ja que actualment encara no s’han 

registrat dades reals. Finalment, pel que fa a la mida de la mostra, es preveu un 20% de 

pèrdues en el procés de la intervenció (42).  

D’una banda, els criteris d’inclusió que inclou el projecte SISME, són els següents (42):  

- Nens i nenes de 6 a 12 anys que vagin a centres educatius de primària situats en 

entorns de baix nivell socioeconòmic. 

És per aquest motiu, que tan sols es convidarà a la participació del projecte les 

escoles que s’ubiquin en una secció censal, del municipi, amb una Renda Mitjana per 

Persona (RMP) que sigui més baixa o igual a 11.146 €. 

- Tenir signat el Consentiment Informat (CI) pels progenitors o tutors legals dels infants 

(vegeu consentiment informat a l’Annex 1).  

 
D’altra banda, els criteris d’exclusió són els que es presenten tot seguit (42):  

- Si no es rep el CI signat o si l’infant expressa no voler participar en el projecte per un 

dels motius següents: es nega a realitzar el qüestionari de l’estil de vida o a efectuar 

les mesures antropomètriques. Si es produeix qualsevol cas dels dos plantejats 

anteriorment, l’infant no formarà part del projecte.  

- El nen o nena manifesta una discapacitat física o intel·lectual que li impedeix omplir 

el qüestionari, dur a terme les activitats, o bé fer les mesures antropomètriques. Tot i 

això, des de la Gasol Foundation es valorarà el cas concret juntament amb l’equip 

docent i amb la família de l’infant.  

 
Metodologia per assolir l’Objectiu General: 

Per dissenyar la subintervenció d’EpS del projecte SISME, el model a seguir és l’anomenat 

Elabora un programa en 8 etapes. Tal com s’explica a l’apartat Models en intervencions 

d’EpS, el model es divideix en 8 etapes en què cada una d’elles manté una relació estreta.  

La planificació de la subintervenció és el procés que adquireix major importància, ja que 

integra les activitats que s’han de dur a terme, els recursos disponibles per assolir els 

objectius establerts i l’equip multidisciplinari amb què es compta. A més, és on també es 
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consideren les dificultats que es puguin presentar i la manera en què s’avaluarà el projecte 

en si, des de l’inici de la subintervenció fins al seu final (38).  

El model Elabora un programa en 8 etapes està format per les fases: anàlisi de la situació de 

salut, identificació de necessitats i problemes de salut, establiment de prioritats, formulació 

de metes i objectius, determinació d’activitats i recursos, implementació del programa, 

avaluació i seguiment (38). 

Ara bé, en l’apartat Disseny de la subintervenció, les etapes es desenvoluparan de la manera 

següent (38,43,44):   

- Anàlisi de la realitat. Segons la metàfora del viatge per explicar el model Elabora un 

programa en 8 etapes, per tal d’emprendre l’excursió s’ha de saber com és el lloc que 

es vol visitar. Per aquest motiu, és necessari elaborar una anàlisi de la situació de 

salut de la zona i el Diagnòstic de Salut de la Comunitat (DSC). A més de reunir els 

indicadors per valorar l’estat de salut de la població infantil i els factors que la 

determinen, que es pot realitzar mitjançant fonts primàries o secundàries.  

L’estudi Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth (PASOS) 

implementat per la Gasol Foundation l’any 2019, consisteix en un estudi d’àmbit 

estatal que es va marcar com a objectiu el d’avaluar l’obesitat, els estils de vida, 

l’activitat física i el sedentarisme entre els nens i nenes i adolescents de 8 a 16 anys, i 

també de les seves famílies. A partir d’aquest estudi es van aconseguir dades pel que 

fa a la salut i l’activitat física. Una dada a destacar sobre l’estudi PASOS és la relació 

directa que es va constatar entre la vulnerabilitat socioeconòmica i la tendència a 

l’obesitat en infants i famílies. D’aquesta manera, es va dissenyar una nova línia 

d’actuació a través del projecte SISME, amb la finalitat de promoure hàbits de vida 

saludables en entorns de vulnerabilitat socioeconòmica per reduir, així, les xifres 

d’obesitat infantil.  

D’aquesta manera, arran de les dades obtingudes per l’estudi PASOS i la 

implementació del projecte pilot SISME, sorgeix la importància d’involucrar a l’entorn 

familiar en la promoció d’hàbits de vida saludables perquè facin de referents a la 

població infantil, així com d’elaborar la subintervenció que es detalla en l’apartat 

següent. 
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- Objectius. Els objectius són l’aspecte més important de la planificació d’un programa 

d’EpS perquè permeten aconseguir tot allò que s’havia establert en un inici a través 

de l’acció educativa en salut.  

D’aquesta manera, els objectius es poden dividir en tres tipus: l’objectiu general 

(manté relació directa amb la meta del programa); que consisteix en el resultat global 

que es vol obtenir, l’objectiu intermedi; què es vol dur a terme, així com els 

comportaments que s’esperen obtenir de la població en estudi, i l’objectiu específic; 

que fan referència a les tasques individuals per desenvolupar l’acció en EpS, 

mitjançant els determinants psicosocials de les conductes de salut. A més, els 

objectius són elaborats per la teoria Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time 

bound (SMART). 

També s’ha de tenir en compte que per a la formulació dels objectius s’estableixen 

com a pilars principals els nens i nenes de 6 a 12 anys que participen en el projecte 

SISME, i a les seves famílies.  

- Activitats i recursos. Les activitats es planifiquen segons una sèrie de factors, com 

són: la tipologia de persones, l’objectiu, la finalitat, el temps, els continguts, la 

metodologia o tècniques emprades, l’equip de coordinadors o educadors 

responsables, el lloc, els recursos disponibles i el cronograma segons el curs 

acadèmic escolar 2021-2022. 

Les activitats per al mòdul famílies del projecte SISME són dissenyades 

específicament per a cada cicle de primària i pensades per promoure la motivació 

intrínseca dels nens i nenes i de les seves famílies, a més de fomentar els hàbits de 

vida saludables. És per aquest motiu, que les activitats són prèviament supervisades 

pels coordinadors del projecte SISME, a través de la sessió creativa realitzada a la 

Gasol Foundation el dilluns dia 10 de maig de 2021.   

- Avaluació. Pel que fa a la subintervenció del projecte SISME s’avaluen tres grans 

conceptes: la consecució dels objectius, l’obtenció dels resultats esperats i el tipus de 

mètode utilitzat. Així doncs, la finalitat principal consisteix a avaluar la subintervenció 

per tal de modificar aspectes i poder-la millorar en tots els seus àmbits.    

L’avaluació es diferencia en formativa, de processos i sumativa. D’una banda, 

l’avaluació formativa té lloc abans d’iniciar la implementació del projecte i inclou una 
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avaluació de necessitats de la població, els aspectes que s’avaluen i amb quins 

instruments, la cerca dels models en què es basa la intervenció i, per últim, la prova 

de les activitats plantejades. D’altra banda, l’avaluació de processos inclou les 

activitats i tallers, a més de permetre modificar aspectes segons les característiques 

del grup i, així, anar millorant el projecte. En canvi, l’avaluació sumativa es divideix en 

avaluació de resultats, que determina si s’han produït canvis a conseqüència de la 

intervenció que s’ha fet, i avaluació de l’impacte, que observa a llarg termini si els 

canvis són positius i aporten beneficis a la població.  

- Implementació o posada en pràctica. S’estableixen tres línies d’actuació per tal que la 

proposta realitzada pels educadors arribi i provoqui un gran impacte sobre la 

població diana. D’aquesta manera, hi ha una primera fase en què es produeix el 

llançament de la subintervenció a les escoles que participen en el projecte SISME, 

amb comunicats i reunions de difusió per a les famílies. Seguidament, té lloc una 

segona fase on es matisa la importància de no abandonar les activitats i seguir 

aprenent en família sobre els hàbits saludables. I, per últim, una tercera fase on es 

pretén repassar els continguts apresos d’una manera lúdica i en família.  

- Cronograma. Per al desenvolupament de les activitats es té en compte la tipologia de 

participants i l’entorn on es produeix la subintervenció. És per aquest motiu que la 

durada del projecte és d’un curs acadèmic, en què el mòdul famílies s’inicia l’última 

setmana de setembre i finalitza l’última setmana de maig.  

- Pressupost. En el disseny del projecte s’inclou la part econòmica, així com els 

recursos materials i humans necessaris per al seu desenvolupament. D’aquesta 

manera, es pot preveure si serà imprescindible la involucració de fonts de 

finançament alienes a la Gasol Foundation.  

- Aspectes ètics i legals. Per a poder participar en el projecte SISME, tant les famílies 

com l’equip docent, han de signar el CI. Aquest document està format pels apartats 

següents: descripció de la investigació i de la seva participació, els beneficis 

potencials, la protecció de la confidencialitat i les dades, i la participació de caràcter 

voluntària. A més, la gestió de les dades dels infants i famílies és totalment 

confidencial i sota anonimat, que es garanteix amb la introducció d’un codi numèric, 

que és el mateix entre els progenitors o tutors legals i els fills o infants.   
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5. DISSENY DE LA SUBINTERVENCIÓ 

5.1 Anàlisi de la realitat 

L’anàlisi de la situació de salut es realitza des d’una dimensió analítica, ja que a partir de les 

dades obtingudes en l’estudi PASOS i el projecte SISME, s’extreu la importància de crear un 

mòdul de famílies. L’obesitat infantil es considera una malaltia multifactorial, ja que està 

determinada per multitud de factors de l’entorn social a través de l’escola i de la família, i 

requereix la involucració d’aquestes parts per generar un impacte afavoridor en l’educació 

dels infants sobre els hàbits de vida saludables i, així, disminuir l’epidèmia de l’obesitat 

infantil (38,44).    

Pel que fa a la recollida de dades de l’anàlisi de salut, s’efectua mitjançant els factors 

condicionants i els indicadors de l’estat de salut.  

D’una banda, els factors condicionants es plantegen amb les preguntes següents: com és la 

població d’estudi? On viuen? Amb qui viuen? Existeix varietat de cultures? I es recullen en 

aquests quatre factors: demogràfics, econòmics, socioculturals i conductuals (38).  

D’altra banda, els indicadors de l’estat de salut es qüestionen d’aquesta manera: quina és la 

seva salut percebuda? Quin és el seu estat de salut? Quins recursos hi ha al seu abast? I 

s’agrupen amb dos indicadors: obesitat i qualitat de vida (38).  

Tanmateix, les dades recollides (tant dels factors condicionants com dels indicadors de 

l’estat de salut) són extretes a partir de fonts d’informació ja existents, com són l’estudi 

PASOS i el projecte SISME. I els mètodes utilitzats per a la recollida de dades de PASOS i 

SISME van ser a través de fonts primàries, com ara qüestionaris, enquestes, observació 

directa i anàlisis de documents (38).  

Per a la planificació d’un programa d’EpS també és necessari un DSC, que permeti conèixer 

les necessitats i problemes que presenta la població i, així, millorar el seu estat de salut a 

través d’activitats específiques i orientades a la solució dels problemes (38). D’aquesta 

manera, es realitza una sessió amb els coordinadors del projecte SISME per valorar la 

necessitat detectada en el projecte SISME i la necessitat d’intervenir amb el mòdul de 

famílies. La situació actual és preocupant, ja que durant l’any 2016 es van detectar 340 
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milions de nens, nenes i adolescents amb excés de pes i pel que fa a l’estudi PASOS 2019, un 

34,9% d’infants i adolescents de 8 a 16 anys pateixen excés de pes, en l’àmbit espanyol. On 

el 14,2% presenten obesitat. A més, una altra dada a destacar és la relació directa entre la 

vulnerabilitat socioeconòmica i l’excés de pes dels infants i famílies. Així doncs, a major 

vulnerabilitat, major prevalença d’excés de pes (44).  

Finalment, cal destacar que el mòdul de famílies del projecte SISME pretén involucrar a 

l’entorn familiar en els hàbits de vida saludables però també reduir les desigualtats socials 

en salut (44).  

5.2 Objectius 

5.2.1 Objectiu General 

Incrementar l’eficàcia del projecte SISME sobre l’evolució dels hàbits de vida saludables i de 

l’estat ponderal de la població de 6 a 12 anys, mitjançant la incorporació d’un nou mòdul 

adreçat a assolir la involucració de les famílies durant el curs acadèmic 2021-2022.  

5.2.2 Objectius Intermedis  

Objectiu Intermedi número 1:  

Implementar en l’entorn familiar un model de subintervenció estructurat i factible que 

promogui els estils de vida saludables al voltant de l’alimentació, l’activitat física, la qualitat i 

les hores de son i el benestar emocional, entre els infants de 6 a 12 anys i les seves famílies, 

que participen en el projecte SISME durant el curs acadèmic 2021-2022. 

Objectiu Intermedi número 2: 

Aconseguir que el percentatge d’adherència específic per a cada determinant de la salut 

(alimentació saludable, activitat física, qualitat i hores de son i benestar emocional) presenti 

una millor evolució durant el curs acadèmic 2021-2022 (incorporació del mòdul famílies), 

respecte a l’edició del projecte SISME 2020-2021.  

Objectiu Intermedi número 3: 

Demostrar una millor evolució de l’estat ponderal en la subintervenció implementada durant 

el curs acadèmic 2021-2022 respecte al projecte SISME de l’edició 2020-2021, en els nens i 

nenes de 6 a 12 anys.  
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5.2.3 Objectius Específics  

Objectius Específics de l’Objectiu Intermedi número 1: 

- Identificar i incidir sobre els quatre determinants de la salut per a la prevenció de 

l’obesitat infantil (alimentació saludable, hores i qualitat del son, benestar emocional 

i activitat física i de l’esport), tant els infants com la seva família, durant la 

subintervenió del projecte SISME del curs acadèmic 2021-2022.     

- Apoderar als infants de 6 a 12 anys i a les famílies per poder desenvolupar els hàbits 

de vida saludables quant a la implementació de la subintervenció. 

Objectius Específics de l’Objectiu Intermedi número 2: 

- Despertar la motivació intrínseca dels infants i del seu entorn familiar per a 

augmentar el percentatge d’adherència de cada un dels quatre determinants de la 

salut durant la implementació de la subintervenció.  

- Promoure les conductes saludables d’una forma divertida i en família durant la 

implementació de la subintervenció.   

Objectius Específics de l’Objectiu Intermedi número 3: 

- Obtenir una reducció de les xifres d’obesitat en nens i nenes de 6 a 12 anys on s’està 

duent a terme el mòdul de famílies, respecte a xifres obtingudes durant la primera 

edició del projecte SISME, mitjançant l’obtenció de les mesures antropomètriques.  

5.3 Activitats i recursos 

En un primer moment i abans d’organitzar els reptes, es tenen en compte els elements d’un 

pla d’activitats (38):  

- Es descriuen les etapes que s’han d’executar abans d’iniciar els reptes del mòdul de 

famílies, així com dur a terme una sessió formativa per a l’equip docent, més 

concretament per als tutors o tutores de les classes dels tres cicles de primària i 

preparar el material necessari per ser entregat a l’escola.   

- Es defineixen els recursos humans i materials que es necessiten en cada activitat.  

- S’especifiquen les responsabilitats dels tècnics i educadors que formen part de la 

Gasol Foundation i de l’equip docent.  
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- Es contacta amb els centres educatius que participen en el projecte SISME i els que 

formen part del grup d’intervenció s’assegura de la seva col·laboració.  

Tot seguit, s’organitzen les activitats plantejades del curs acadèmic 2021-2022. Els reptes 

que es llencen a les famílies, segueixen el mateix ordre que les Unitats Didàctiques que es 

treballen a l’assignatura de l’Educació Física amb el projecte SISME. D’aquesta manera, els 

infants reforcen les conductes saludables en l’entorn familiar. A més d’això, el material  

necessari per desenvolupar els reptes és cedit pels tècnics de la Gasol Foundation a l’equip 

docent de cada centre educatiu durant les sessions formatives, prèvies a l’inici de la 

subintervenció. I l’equip docent és l’encarregat de facilitar aquest material als infants, 

segons la setmana i Unitat Didàctica en la qual es trobin.  

Així doncs, amb la continuació del lema que s’utilitza a SISME, el Terratrèmol Saludable 

segueix a casa! En les taules 2-5 que es troben més endavant (38), es mostra l’organització 

de les activitats i, a sota de cada taula, s’afegeix una descripció dels reptes que pertanyen a 

la Unitat Didàctica 3 (planeta del benestar emocional), com a exemple de tota la 

subintervenció:   

Taula 2. Organització del repte núm. 9. Font: elaboració pròpia de Gómez SF, Selva L, Martínez M, Sáez S, 2016 

ORGANITZACIÓ DEL REPTE Núm. 9 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 

Recomanació: Comunicació Màgica  

Etapa precontemplativa: treballem la sensibilització 

Què implica? Qui el realitza? Mitjans Quan? Recursos 

L’equip docent ha 

d’entregar el sobre amb el 

nom de cada infant. I el 

nen o nena durà el sobre a 

casa. Aquest, només es pot 

obrir quan tota la família es 

trobi reunida i s’hauran 

d’endinsar en el repte núm. 

9. 

Els infants i les 

seves famílies. 

El sobre amb 

la fitxa 

explicativa 

del repte. 

El dilluns dia 

7 de febrer 

de 2022 es 

planteja el 

repte núm. 

9. 

Humans: els 

infants, les famílies 

i els/les tutors/es. 

Materials: la fitxa 

de dins el sobre. 
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El repte núm. 9 s’estructura de la manera següent:  

 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

Nom del repte: I tu, et comuniques? I vosaltres, us comuniqueu? 

A TENIR EN COMPTE: 

- Nivell: 1, 2 i 3 (que fa referència a 1r i 2n, 3r i 4t, 5è i 6è de primària, respectivament), 

amb les mínimes modificacions que es troben en l’explicació del repte. 

- Temps: no s’estableix un temps determinat, sinó que s’adapta a cada infant i família. 

- Material: la fitxa que es troba dins del sobre (vegeu fitxa repte núm. 9 del nivell 1 a 

l’Annex 2 i fitxa repte núm. 9 dels nivells 2 i 3 a l’Annex 3). En els casos que es vulgui 

aprofundir més, serà necessari un lector de codi QR. 

- Lloc: a casa, o bé a l’exterior. 

- Accions: sensibilització sobre la comunicació. 

OBJECTIUS: 

- Conèixer el concepte de la comunicació en família i integrar-lo en els hàbits de vida 

saludables. 

- Expressar i compartir els sentiments i les emocions.  

- Aprendre a intercanviar emocions entre els membres de la família.  

CONTINGUT:  

En aquest repte es treballa l’etapa precontemplativa a través de la sensibilització del 

benestar emocional. A més de donar importància a la comunicació afectiva i a l’escolta 

activa, entre tota la família.  

EXPLICACIÓ: 

La fitxa que es troba dins del sobre incorpora una pregunta sobre la importància de la 

comunicació. Aquesta, és diferent segons el nivell de primària al qual pertanyin. Així doncs, 

les preguntes que es plantegen són les següents:  

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 
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- Nivell 1: Per què és important parlar amb la família? 

- Nivells 2 i 3: Per què és important la comunicació en família? 

D’aquesta manera, el repte que es planteja és el de llegir atentament la pregunta i parlar-ne 

obertament amb tots els membres de la família. No hi ha cap resposta incorrecta, sinó que 

totes són vàlides. El que es pretén amb aquesta qüestió és provocar una pluja d’idees i una 

interacció entre els infants i la família sobre la comunicació i tot el que comporta, així com 

l’expressió de sentiments. 

Tot i això, i de manera opcional, les famílies que vulguin aprofundir sobre la comunicació en 

família, poden accedir al codi QR, que es troba a la part inferior de la fitxa, per visualitzar un 

vídeo del benestar emocional, en què participen els tècnics de la Gasol Foundation.   

VARIANTS:  

Una altra opció per al nivell 1 és la de plantejar la pregunta i dibuixar-la en un paper. Mentre 

s’està fent el dibuix, es pot anar parlant de la interpretació de la pregunta, el que ens genera 

quan estem amb la família i el que sentim quan ens expliquem i compartim les emocions.   

En canvi, l’opció alternativa que es planteja per als nivells 2 i 3 consisteix a escriure la 

resposta en un tros de paper i deixar-la dins d’un recipient. Cada membre de la família agafa 

un paper i llegeix la resposta en veu alta. Seguidament, es poden anar plantejant qüestions 

que deriven de les respostes escrites, i així, crear un espai d’intercanvi d’expressions.  

REFLEXIÓ:  

En aquest repte es pretén fomentar la comunicació entre els infants i les famílies, valorar la 

importància d’expressar com ens sentim en cada moment i, sobretot, aprendre a respectar 

els sentiments de les altres persones.  
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Taula 3. Organització del repte núm. 10. Font: elaboració pròpia de Gómez SF, Selva L, Martínez M, Sáez S, 2016 

ORGANITZACIÓ DEL REPTE Núm. 10 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 

Recomanació: Comunicació Màgica  

Etapa contemplativa: treballem l’autoeficàcia 

Què implica? Qui el realitza? Mitjans Quan? Recursos 

L’equip docent entrega el 

sobre amb el nom de 

l’infant. Aquest, s’obre amb 

tota la família i es realitza 

el repte núm. 10. 

Els infants i les 

seves famílies. 

El sobre amb 

la fitxa.  

El dilluns dia 

21 de febrer 

de 2022 i 

amb una 

durada de 

tres dies. 

Humans: els 

infants, les famílies 

i els/les tutors/es. 

Materials: la fitxa 

dins del sobre (i la 

fitxa de la mímica 

pel que fa als 

nivells 1 i 2 i la fitxa 

del diari personal 

en el nivell 3). 
 

 

Tot seguit, es mostra el repte núm. 10 dels nivells 1 i 2:  

 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

Nom del repte: Com ens expressem? 

A TENIR EN COMPTE: 

- Nivell: 1 i 2 

- Temps: entre 10 i 20’. 

- Material: la fitxa de dins del sobre (vegeu fitxa repte núm. 10 dels nivells 1 i 2 a 

l’Annex 4) i la fitxa de la mímica (vegeu fitxa de la mímica a l’Annex 5).   

- Lloc: a casa, o bé a l’exterior si fa bon temps. 

- Accions: autoeficàcia sobre la comunicació. 

  

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 
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OBJECTIUS: 

- Confiar en nosaltres per ser capaços de dur a terme les accions apropiades per 

comunicar-nos en família. 

- Aprendre a exterioritzar les emocions a través de la mímica. 

- Reflexionar sobre les emocions transmeses i parlar-ne obertament.  

CONTINGUT:  

En aquest repte es treballa l’etapa contemplativa mitjançant l’abordatge de l’autoeficàcia 

del benestar emocional.   

EXPLICACIÓ: 

El repte consisteix a fer mímica d’accions i emocions. Es realitzen dues rondes en què han de 

participar tots els membres de la família en cada una d’elles: a la primera ronda s’interpreta 

una acció que s’ha desenvolupat durant el dia, i a la segona ronda una o dues de les 

emocions que s’han experimentat. S’ha de tenir en compte que no es pot parlar, tan sols es 

poden fer els moviments i expressar els sentiments.    

Un cop s’hagi superat el repte, els infants han d’omplir la fitxa de la mímica, que s’haurà de 

retornar a l’escola i guardar-la dins de la Caixa dels Records.  

VARIANTS:  

Una alternativa que es planteja és la de fer preguntes obertes sobre com ha anat el dia i que 

les persones que vulguin puguin fer la seva aportació.   

REFLEXIÓ:  

Durant el repte es pretén generar la confiança necessària de cada infant i membre de la 

família per expressar-se corporalment, però també de poder-ho fer verbalment, sobre els 

sentiments i les emocions.  
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A continuació es mostra el repte núm. 10 però del nivell 3:   

 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

Nom del repte: El meu diari personal 

A TENIR EN COMPTE: 

- Nivell: 3 

- Temps: una durada de tres dies. 

- Material: la fitxa de dins del sobre (vegeu fitxa repte núm. 10 del nivell 3 a l’Annex 6) i 

el diari personal (vegeu diari personal a l’Annex 7).   

- Lloc: a casa. 

- Accions: autoeficàcia sobre la comunicació. 

OBJECTIUS: 

- Confiar en nosaltres per ser capaços d’expressar les emocions i les accions en família. 

- Aprendre a exterioritzar les emocions a través de l’escriptura i d’una posada en comú 

posterior.  

- Conèixer les necessitats de cada membre de la família.  

CONTINGUT:  

En aquest repte es treballa l’etapa contemplativa mitjançant l’abordatge de l’autoeficàcia 

del benestar emocional.   

EXPLICACIÓ: 

El repte es tracta de fer un diari personal durant tres dies (amb la possibilitat d’allargar-lo el 

temps que es vulgui) i d’explicar en ell aspectes com:  

- Què els hi explico a la meva família? 

- Els hi explico com em sento? En quines situacions? 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 
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- Ha sorgit algun problema dins de l’entorn familiar? L’he compartit? He explicat com 

m’he sentit? Com s’ha solucionat aquest problema?  

- Fem activitats en família? Com quines?  

No cal que es responguin totes les preguntes durant els tres dies, ja que les qüestions 

plantejades són un model de guió per dur a terme l’activitat.  

Després dels tres dies del diari personal, la família ha de buscar un moment per trobar-se i 

posar en comú només aquells aspectes a destacar o que es vulguin compartir. D’aquesta 

manera, es fomenta la comunicació en família.  

Finalment, el diari personal es pot retornar a l’escola per guardar-lo a la Caixa dels Records.  

VARIANTS:  

Una alternativa és escriure el diari personal durant un dia, o bé, comentar les preguntes 

plantejades com a exemple en veu alta.  

No és necessari que el diari personal es retorni a l’escola si no es vol. Una opció és portar 

algun material de les activitats que es fan en família (si aquest és el cas), o bé portar un 

dibuix representatiu d’allò que s’ha comentat.    

REFLEXIÓ:  

El repte és un recull dels moments, sentiments i emocions que es comparteixen amb la 

família, a més de fomentar la confiança en la capacitat de comunicar-se obertament.  
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Taula 4. Organització del repte núm. 11. Font: elaboració pròpia de Gómez SF, Selva L, Martínez M, Sáez S, 2016 

ORGANITZACIÓ DEL REPTE Núm. 11 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 

Recomanació: Comunicació Màgica  

Etapa preparació de l’acció i acció: treballem les habilitats 

Què implica? Qui el realitza? Mitjans Quan? Recursos 

L’equip docent fa entrega 

del sobre amb el nom de 

l’infant. Quan tots els 

membres de la família es 

trobin reunits, es 

desenvolupa el repte núm. 

11. 

Els infants i les 

seves famílies. 

El sobre amb 

la fitxa.  

El dilluns dia 

7 de març de 

2022. 

Humans: els 

infants, les famílies 

i els/les tutors/es. 

Materials: la fitxa 

dins del sobre. 

 

 

El repte núm. 11 es defineix a continuació:  

 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

Nom del repte: Fem de periodistes! 

A TENIR EN COMPTE: 

- Nivell: 1, 2 i 3 

- Temps: aproximadament 30’. 

- Material: la fitxa de dins del sobre (vegeu fitxa repte núm. 11 a l’Annex 8), un rotllo 

de paper de vàter, una pàgina d’un diari o d’una revista i cinta adhesiva.   

- Lloc: a casa. 

- Accions: habilitats sobre la comunicació. 

OBJECTIUS: 

- Donar-se compte que cada membre de la família té la destresa de poder-se 

comunicar d’una manera afectiva.  

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 
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- Sentir-se a prop de l’infant o de la família.  

CONTINGUT:  

En aquest repte es treballen les etapes de preparació de l’acció i acció a través de les 

habilitats sobre el benestar emocional.   

EXPLICACIÓ: 

Hem de fer de periodistes, però primer de tot ens hem de crear el nostre micròfon! Agafa un 

rotllo de paper de vàter i una pàgina d’un diari o d’una revista. Amb la pàgina fes una bola 

ben compacta i, seguidament, enganxa-la amb cinta adhesiva al rotllo de paper de vàter. 

Només si tu vols, pots personalitzar el micròfon al teu gust.  

Un cop ja tenim el micròfon, estem a punt per iniciar el repte plantejat! Aquest consisteix a 

fer preguntes sobre com ha anat el dia a la resta de la família. S’ha de tenir present que tots 

els membres han d’entrevistar i han de ser entrevistats.   

Després d’haver superat el repte, els infants poden portar el micròfon a l’escola i guardar-lo 

dins de la Caixa dels Records.  

VARIANTS:  

També podem fer de periodistes sense haver d’elaborar el micròfon. Podem fer volar la 

imaginació i fer que el micròfon sigui invisible, o bé, es pot utilitzar un llapis, bolígraf, o 

qualsevol material semblant.  

REFLEXIÓ:  

En aquest repte es pretén aconseguir que la comunicació entre els membres de la família 

sigui un aspecte essencial per compartir les necessitats, expressar les emocions i per evitar 

que se sentin aïllats dels problemes individuals.   
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Taula 5. Organització del repte núm. 12. Font: elaboració pròpia de Gómez SF, Selva L, Martínez M, Sáez S, 2016 

ORGANITZACIÓ DEL REPTE Núm. 12 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 

Recomanació: Comunicació Màgica  

Etapa manteniment: treballem el reforç positiu 

Què implica? Qui el realitza? Mitjans Quan? Recursos 

L’equip docent entrega el 

sobre amb el nom de 

l’infant. Es procedeix a 

realitzar el repte núm. 12 

quan la família està junta. 

Els infants i les 

seves famílies. 

El sobre amb 

la fitxa.  

El dilluns dia 

21 de març 

de 2022. 

Humans: els 

infants, les famílies 

i els/les tutors/es. 

Materials: la fitxa 

dins del sobre i un 

lector de codi QR o 

un mòbil amb 

accés a internet. 
 

 

Per últim, es proposa el repte núm. 12:  

 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

Nom del repte: Mostrem com ens comuniquem amb carícies positives 

A TENIR EN COMPTE: 

- Nivell: 1, 2 i 3 

- Temps: aproximadament 50’. 

- Material: la fitxa de dins del sobre (vegeu fitxa repte núm. 12 a l’Annex 9), un lector 

de codi QR, un mòbil o qualsevol aparell per gravar i accés a internet.   

- Lloc: a casa. 

- Accions: reforç positiu sobre la comunicació. 

OBJECTIUS: 

- Mantenir la comunicació en família. 

- Expressar els sentiments entre els membres de la família amb les carícies positives.  

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 
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CONTINGUT:  

En aquest repte es treballa l’etapa de manteniment (i gestió de la recaiguda) amb el reforç 

positiu del benestar emocional.   

EXPLICACIÓ: 

Dins del sobre apareix una fitxa amb un codi QR i un enllaç. Ambdós dirigeixen al mateix 

vídeo, que és el repte a aconseguir (el que es mostra d’exemple és creat pels tècnics de la 

Gasol Foundation). Es tracta de gravar un vídeo amb els integrants de la família que vulguin 

participar, on es vegin gestos o moviments de carícies positives. També es poden dibuixar en 

un foli. A més a més, es pot ficar melodia de fons a través d’un reproductor de música o d’un 

altre mòbil.  

Després d’haver superat el repte, es pot enviar el vídeo al correu electrònic de la Gasol 

Foundation, especificant el nom de l’infant, el número del repte i el mòdul de famílies a 

l’apartat de l’assumpte, i entrar en un sorteig de material escolar de la Gasol Foundation.  

VARIANTS:  

Una altra opció és escenificar tot el que es faria sense arribar a gravar el vídeo.  

REFLEXIÓ:  

A través d’un moment en família ple de diversió, es pretén crear un espai de reforç positiu 

pel que fa a la comunicació i, d’aquesta manera, evitar que es perdi tot el que s’ha 

aconseguit fins aquell moment; l’expressió i exteriorització dels sentiments entre els 

integrants de la família.   

5.4  Avaluació 

Tal com es detalla en els apartats anteriors, l’objectiu general del mòdul de famílies 

consisteix a incrementar l’eficàcia del projecte SISME mitjançant la involucració d’aquestes. 

Avaluació formativa: 

Té lloc abans d’iniciar la subintervenció i permet comprovar que la seva aplicació és 

l’adequada per a la implementació i consecució dels objectius establerts (38). 
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Dins del protocol d’avaluació formativa es troben els passos següents: 

- Primer de tot es procedeix a una avaluació de l’avaluabilitat amb el projecte SISME 

per determinar les característiques que ha de tenir el protocol d’avaluació i els 

indicadors que s’han d’incloure.  

- En segon lloc, durant els mesos de juliol i setembre es passa un qüestionari als tutors 

i tutores dels centres educatius per tal que responguin a qüestions sobre el mòdul de 

famílies i, així, obtenir informació dels aspectes a millorar.  

- I, per últim, també durant els mesos d’estiu, es passa un model de la subintervenció a 

les famílies que han participat en el projecte SISME durant el curs acadèmic 2020-

2021, per tal que puguin revisar els reptes i realitzar les seves aportacions. A canvi, 

s’ofereix un incentiu.  

Avaluació de processos: 

Consisteix a mesurar les activitats de la subintervenció i de la qualitat dels reptes plantejats, 

a més de permetre realitzar els canvis necessaris durant la implementació de les activitats 

(38). Així doncs, els indicadors que permeten avaluar el procés d’implementació del 

programa són els següents:  

- S’elabora un llistat per als tutors i tutores on s’han de registrar i valorar les activitats 

que cada infant dur a terme (vegeu avaluació de processos per a les escoles a l’Annex 

10). Tot i això, es té en compte que el fet d’emplenar el llistat no suposa una 

sobrecàrrega de feina per als professors i les professores. Cada un d’ells inclou una 

Unitat Didàctica i incorpora el repte, la data, el codi numèric de cada infant, el nom 

de l’infant i diferents indicadors a avaluar segons cada repte. La valoració per part 

dels tutors i tutores es podria desenvolupar cada quinze dies a l’assignatura de 

tutoria i dedicar-hi tota l’hora o tan sols una estona. La taula 6 que s’observa a 

continuació, mostra els indicadors que s’avaluen per a cada repte de la Unitat 

Didàctica 3:  
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Taula 6. Indicadors a avaluar segons els reptes de la Unitat Didàctica 3. Font: elaboració pròpia 

INDICADORS A AVALUAR DE LA UNITAT DIDÀCTICA 3 

Nom del repte Descripció de com s’avalua 

 

1. I tu, et comuniques? I 

vosaltres, us comuniqueu? 

Per tal d’anotar si els infants han dut a terme el repte, es 

fan dues preguntes:  

- És important parlar i comunicar-se amb la família? 

- Qui ha parlat d’aquest tema a casa? 

 

2. Com ens expressem? / El 

meu diari personal 

Per al repte Com ens expressem? es marca la casella del sí 

o del no segons si l’infant porta la fitxa de la mímica a 

l’escola. 

Per al repte El meu diari personal es marca la casella del sí 

o del no segons si l’infant retorna la fitxa del diari personal.  

 

 

3. Fem de periodistes! 

Es marca la casella del sí o del no segons si porten el 

micròfon que han elaborat a casa, o qualsevol altre objecte 

que han fet servir per simular el micròfon. Si no hi ha un 

retorn del material, se li ha de preguntar a l’infant si vol 

compartir alguns dels moments divertits del repte en 

família.  

 

4. Mostrem com ens 

comuniquem amb carícies 

positives 

Els tècnics de la Gasol Foundation seran els encarregats 

d’anotar a la casella del sí o del no segons si les famílies 

envien la seva proposta del vídeo. Tot i això, els tutors o 

tutores han de plantejar als infants dues preguntes: 

- Us vau gravar en família? 

- Quin era el contingut del vídeo? 
 

 

D’aquesta manera, es permet conèixer el nombre d’infants que fan les activitats amb 

les seves famílies i el nombre d’activitats que aconsegueixen fer del mòdul. En altres 

paraules, es determina l’abast de la subintervenció a la població diana.  

- Cada dos mesos es fa una reunió de seguiment entre els tècnics de la Gasol 

Foundation i els tutors o tutores de cada classe i centre educatiu. Durant la reunió es 

fa una valoració de la Unitat Didàctica que s’ha treballat i es pregunten els aspectes a 

millorar de cada repte. L’instrument que es fa servir per a aquesta avaluació és de 

tipus qualitatiu, a través d’una entrevista en profunditat. 
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A més a més, també s’efectua una avaluació quantitativa a través d’un qüestionari 

breu que utilitza l’escala de Likert (vegeu qüestionari breu a l’Annex 11), per tal de 

mesurar l’opinió dels tutors i tutores sobre les activitats del mòdul, ja que són qui 

mantenen una relació directa amb les famílies dels infants que participen en el 

projecte.  

Avaluació sumativa:  

Es divideix en l’avaluació d’impacte i dels resultats. La primera d’elles avalua la consecució 

dels objectius establerts en un inici i l’efecte immediat de la subintervenció. En canvi, la 

segona, mesura els efectes de la subintervenció a llarg termini (38).  

En aquesta ocasió, els indicadors del projecte SISME coincideixen amb els indicadors del 

mòdul de famílies, ja que en els dos casos es pretén avaluar una evolució favorable de l’estat 

ponderal i un canvi en el comportament dels infants i famílies pel que fa als hàbits de vida 

saludables.  

Així doncs, el protocol d’avaluació d’impacte compta amb els indicadors que es presenten 

tot seguit, amb les variables específiques per als objectius establerts (38,42):  

- La mesura del pes i de l’alçada, a més de la circumferència de la cintura per obtenir el 

valor de l’IMC en la població de 6 a 12 anys. Es realitza pels tècnics de la Gasol 

Foundation en les aules que cedeixen els centres educatius, abans d’iniciar la 

implementació del projecte SISME i del mòdul de famílies. S’ha de tenir en compte 

que només es podran fer les mesures antropomètriques dels nens i nenes que 

tinguin el CI signat per les famílies.  

- El qüestionari creat per la Gasol Foundation que es passa a les famílies i també als 

infants, on s’inclouen paràmetres de l’alimentació saludable, l’activitat física, les 

hores i la qualitat del son i el benestar emocional. Els infants que cursen 4t, 5è i 6è de 

primària omplen el qüestionari a l’escola, que coincideix amb el dia en què es 

realitzen les mesures antropomètriques. En canvi, les famílies dels infants que cursen 

1r, 2n i 3r són les encarregades d’omplir el seu qüestionari, ja que la comprensió 

escrita i lectora dels nens i nenes es troba limitada per l’edat (vegeu qüestionari adult 

a l’Annex 12 i qüestionari hàbits saludables infants a l’Annex 13).  
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En la taula 7 que es presenta a continuació, hi ha les variables que s’avaluen en el projecte 

per als infants (38):  

Taula 7. Variables i instruments de mesura per a les famílies. Font: elaboració pròpia de Gasol Foundation, 2020 

 

 

I en la taula 8 es mostren les variables per a les famílies (38):  

Taula 8. Variables i instruments de mesura per a les famílies. Font: elaboració pròpia de Gasol Foundation, 2020 

VARIABLE INSTRUMENT DE MESURA 

 
 

Mesures 
antropomètriques 

Pes Bàscula SECA 869 

Alçada Tallímetre SECA 217 

Circumferència cintura Cinta mètrica 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàbits de vida 
saludables 

Qualitat de la dieta  

 

 

 

 

 

Qüestionari 

Mediterranean Diet Quality Index 

(KIDMED) 

Activitat física Physical Activity Unified - 7 items 

Screener (PAU-7S) 

Hores de son 

 

Sleep Habits Survey for Adolescents 

(SHSA) 

 

Qualitat del son 

Bedtime problems, Excessive 

daytime sleepiness, Awakenings 

during the night, Regularity and 

duration of sleep, Snoring (BEARS) 

 

Benestar emocional 

EQ-5D-Y-5L. Es tracta d’un 

qüestionari d’avaluació de la 

qualitat de vida i del nivell de 

benestar emocional 

VARIABLE INSTRUMENT DE MESURA 

Mesures 
antropomètriques 

Pes i alçada  

 

 

 

Qüestionari 

Auto reportat per les famílies 

 
 
 
 
 

Hàbits de vida 

Qualitat de la dieta Short Diet Quality Screener (SDQS) 

Activitat física REGICOR. És un qüestionari que 

avalua el nivell d’activitat física i de 

sedentarisme de l’adult 
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Tanmateix, per a l’avaluació dels resultats es fa una comparació de les dades obtingudes 

entre el projecte SISME, que es va dur a terme l’any acadèmic 2020-2021 i el projecte SISME 

del curs 2021-2022 amb la incorporació del mòdul de famílies. En la figura 5 s’observa una 

representació de l’avaluació sumativa:  

 

Figura 5. Avaluació sumativa. Font: elaboració pròpia 

 

5.5 Implementació o posada en pràctica 

El mòdul de famílies pretén involucrar l’entorn familiar de la comunitat educativa que 

participa en el projecte SISME. Principalment, es tenen en compte tres aspectes: la situació 

de vulnerabilitat socioeconòmica, les diferents estructures familiars i la promoció de la 

motivació intrínseca.     

El projecte SISME i la seva subintervenció compten amb un equip de tècnics especialitzats en 

l’EpS en infants, adolescents i en els àmbits educatius i familiars. Aquest equip forma part de 

la Gasol Foundation i destaca per la seva involucració en cada activitat, repte i projecte que 

saludables Hores i qualitat del 

son 

Sleep Habits Survey for Adolescents 

(SHSA) 

Benestar emocional Perceived Stress Scale (PSS) 

Socioeconòmiques Preguntes, com ara el nivell 

d’estudis, ocupació i ingressos en la 

llar, direcció del domicili 
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es planteja, així com per la seva motivació en la realització de les tasques. A més, l’equip de 

tècnics són els responsables de presentar a la comunitat els projectes que s’han posat en 

marxa, d’avaluar els mateixos i d’interaccionar amb les persones que formen part dels 

projectes.  

Un aspecte important que s’ha comentat és la motivació intrínseca. La Teoria de 

l’AutoDeterminació (TAD), elaborada per Deci i Ryan l’any 1985, exposa que la forma en què 

les persones actuen és impulsada per la necessitat de créixer i d’obtenir satisfacció. 

D’aquesta manera, la teoria es basa principalment en la motivació interna de la conducta 

humana, com ara el coneixement o la independència, i que rep el nom de motivació 

intrínseca (45). A partir d’aquesta motivació, el mòdul de famílies pretén preservar la il·lusió 

dels infants, i també del nucli familiar, des de l’inici fins al final de la subintervenció. És per 

aquest motiu que s’han dissenyat línies d’actuació que permeten mantenir la motivació 

intrínseca durant tota la implementació.  

Els canals de comunicació per a la subintervenció es transmeten de manera diferent, segons 

a qui vagin dirigits. D’una banda, es troben els canals per a l’equip directiu del centre 

educatiu, l’equip docent i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). Aquests, en un 

primer moment, es basen en: 

- Missatges de correu electrònic, on s’explica el mòdul de famílies i s’adjunta la 

informació complementària (protocol i guia de la subintervenció). 

- Les reunions informatives, un cop el centre educatiu accepta la participació en el 

projecte. 

D’altra banda, els canals de comunicació per a les famílies es basen en els següents: 

- Una carta d’introducció de la subintervenció que arribarà al domicili i que serà 

signada per l’equip directiu del centre educatiu i pels germans Pau i Marc Gasol 

(jugadors de bàsquet i president i vicepresident, respectivament, de la Gasol 

Foundation). 

- La presentació del mòdul a través de la reunió amb les famílies que té lloc durant els 

primers dies de curs acadèmic. 
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- La pàgina web i Instagram de la Gasol Foundation, com a suport virtual on es 

compartiran els reptes plantejats de cada Unitat Didàctica del mòdul famílies, que 

seran realitzats pels tècnics de la Gasol Foundation. En aquestes plataformes també 

es duran a terme sortejos de tota mena entre les persones que comparteixin els 

reptes plantejats, es vincularan enllaços d’especial interès i es compartiran aspectes 

curiosos, com ara les dates dels dies mundials dels quatre determinants en salut: el 

13 de març amb el dia mundial del son, el 6 d’abril amb el dia mundial de l’activitat 

física, el 10 d’octubre amb el dia mundial del benestar emocional i el 16 d’octubre 

amb el dia mundial de l’alimentació.   

 

Pel que fa a la implementació del mòdul famílies, s’estructura en tres blocs:  

Bloc 1. Sessió de benvinguda a la Galàxia Saludable: 

Mitjançant la reunió d’inici de curs amb les famílies, que organitza el centre educatiu, es 

presenta la subintervenció del projecte SISME i es dona a conèixer la metàfora de la Galàxia 

Saludable a través de dinàmiques. La primera d’elles consisteix en el fet que cada progenitor 

o tutor ha de buscar un sobre amb el nom del nen/a. Dins de cada sobre hi ha una peça de 

puzle, que s’haurà d’encaixar amb la resta de peces per obtenir la figura de la Galàxia 

Saludable (vegeu puzle sessió benvinguda amb les famílies a l’Annex 14). A continuació, 

s’introdueix el mòdul amb una explicació dinàmica i interactiva, que també gaudeix d’un 

suport multimèdia, en què es reprodueix un vídeo introductori de la subintervenció i on 

apareix el Pau i Marc Gasol com a personatges motivadors dels hàbits de vida saludables.     

Bloc 2. Implementació dels reptes en l’entorn familiar: 

- Com es plantegen els reptes? 

Les activitats segueixen el format del model Transteòric del Canvi, dissenyat per 

Prochaska i DiClemente (39), que s’ha explicat breument en l’apartat de Models de 

canvi. A través d’aquest model es pretén promoure la motivació dels participants en 

el projecte per mantenir l’entusiasme i la il·lusió de participar en tots els reptes que 

es plantegin des de l’inici fins al final del mòdul de famílies. D’aquesta manera, i 

segons l’estructura del model, les activitats es divideixen en quatre, on cada una fa 
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referència a una etapa del model: precontemplació, contemplació, preparació i acció 

(s’uneixen les dues etapes) i manteniment (aquesta darrera també inclou el reforç i la 

gestió de la recaiguda). A més, els reptes es plantegen cada quinze dies i es treballen 

els aspectes següents: amb el primer d’ells la sensibilització de la conducta saludable 

amb l’etapa precontemplativa, amb el segon l’autoeficàcia i pertany a l’etapa 

contemplativa, amb el tercer repte les habilitats i fa referència a les etapes de 

preparació i acció i, finalment, amb el quart repte el reforç positiu a través de l’etapa 

de manteniment. En la figura 6 s’observa el model del planeta del benestar 

emocional:  

 

Figura 6. Model Transteòric amb el planeta del benestar emocional. Font: elaboració pròpia de Prochaska i DiClemente, 
1982 

   

 

- Quina és la temàtica? 

La Galàxia Saludables es divideix en quatre planetes, en què cada un fa referència a 

un pilar dels hàbits saludables. I cada planeta es divideix en quatre satèl·lits, que són 

les recomanacions a seguir. Ara bé, en aquest mòdul famílies només s’incorporen les 

recomanacions que més afavoreixen els processos de la dinàmica familiar i del vincle 

afectiu entre els diferents membres de la família, de cada Unitat Didàctica. Així 

doncs, els temes que es treballen en el mòdul famílies són els que es presenten a 

continuació:  
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Recomanació: 9-11 Hores de Somnis  

 

 

Recomanació: Àpats en Família 

 

 

Recomanació: Comunicació Màgica 

 

 

Recomanació: 60’ d’Activitat Física en Família 

- Com és el material? 

Els reptes plantejats es divideixen segons els tres cicles de primària, on s’ofereix una 

exploració més lliure per als nens i nenes que pertanyen al tercer cicle acadèmic, els 

més grans.  

El material necessari dels reptes no suposa cap despesa econòmica per a les famílies, 

ja que es tracta de material reciclat. A més, part dels recursos i materials necessaris 

seran cedits per la Gasol Foundation a principi de curs. D’aquesta manera, no es 

generen desigualtats entre les famílies que participen en el projecte. 

Així mateix, per evitar les possibles barreres idiomàtiques que hi puguin haver, el 

material es presenta en un format molt visual i es caracteritza per tenir poca lletra 

(que es troba tant en llengua catalana com castellana).  

- Com arriba el material a casa? 

La fitxa amb el repte plantejat arriba a casa cada quinze dies dins d’un sobre. Aquest 

sobre no es pot obrir fins que tota la família estigui reunida.  

Cada fitxa pretén treballar un repte, segons les etapes del model Transteòric del 

Canvi i la unitat en la qual es trobin els infants i les famílies, i els reptes de cada unitat 

fomenten una recomanació saludable. 

La fitxa que arriba a casa es distribueix de la manera següent:  

o Títol de la Unitat Didàctica i de la seva recomanació. 

o Breu explicació del repte, a més d’incloure il·lustracions intuïtives.  

Unitat Didàctica 1: Planeta de les HORES I LA QUALITAT DEL SON 

Unitat Didàctica 2: Planeta de l’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

Unitat Didàctica 3: Planeta del BENESTAR EMOCIONAL 

Unitat Didàctica 4: Planeta de l’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 
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o Enllaç de la pàgina web i Instagram de la Gasol Foundation. 

o Altres pàgines web d’interès, per aprofundir sobre la conducta saludable.   

o En les etapes 1 i 4 de cada Unitat Didàctica també hi ha un codi QR que 

dirigeix a una plataforma en línia on es pot visualitzar un vídeo amb l’aparició 

d’un personatge famós i d’un tècnic, ambdós de la Gasol Foundation. La figura 

del personatge famós és qui aporta el testimoni emocional i motivador del 

projecte en marxa. 

La finalitat del vídeo és crear una presència favorable del mòdul i dels hàbits 

saludables en l’entorn familiar, a més d’explicar detalladament el repte que 

s’ha plantejat i d’ampliar la informació sobre la Unitat Didàctica.  

S’ha de tenir en compte que l’accés al codi QR de les etapes 1 és opcional i 

només per les famílies que vulguin profunditzar més sobre el planeta que 

s’està coneixent.  

- Cada família marca els seus objectius 

Amb la metodologia que s’ha dissenyat es pretén aconseguir un mòdul que es 

caracteritza per ser flexible i que es pot adaptar als interessos i situacions de cada 

entorn familiar. D’aquesta manera, a través de les fitxes de cada repte es llencen 

preguntes reflexives per a les famílies i s’ofereix propostes o es donen 

recomanacions.  

- Com es produeix el retorn de les activitats?  

Una novetat a destacar sobre el mòdul de famílies del projecte SISME és que el 

material es donarà als infants a l’assignatura de la tutoria, ja que el tutor o tutora 

estableix més contacte amb les famílies. Les tutories, que normalment s’imparteixen 

una hora a la setmana, es poden convertir en un indret per introduir les Unitats 

Didàctiques, per parlar dels reptes que s’han aconseguit, o bé, per compartir les 

experiències i anècdotes. És per aquest motiu, que s’ofereix l’opció d’incorporar dues 

línies d’actuació per poder realitzar el feedback de les activitats. D’una banda, 

existeix la creació d’un mural sobre la Galàxia Saludable, en què es reforcen els hàbits 

saludables (vegeu mural de la Galàxia Saludable a l’Annex 15). D’altra banda, entra 

en joc la Caixa dels Records (vegeu Caixa dels Records a l’Annex 16). En ella es podrà 

guardar el material utilitzat en els reptes. 
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El retorn de les activitats en l’assignatura de la tutoria, pretén ser un espai on els 

infants puguin exposar obertament les sensacions que han percebut, a més de ser un 

espai per aprendre i compartir els uns dels altres. Ara bé, en cap cas es vol 

sobrecarregar de feina a l’escola, sinó que es vol mantenir el punt d’il·lusió i de 

motivació, tant de l’equip docent com dels infants i famílies, durant tota la 

subintervenció.   

- Com es fomenta la continuïtat dels reptes? 

A través de les tutories, s’aconsegueix que cada infant participi de manera activa 

aportant reflexions positives sobre les conductes saludables. També es produeix una 

influència interpersonal entre els companys i companyes de la classe que produeix un 

efecte directe amb les conductes a seguir. D’aquesta manera, es potencien, es 

reforcen o fins i tot es mantenen les conductes saludables.     

Així mateix, la motivació i l’interès dels infants per a realitzar els reptes serà traslladat 

en l’entorn familiar.  

Bloc 3. Festa de la Primavera amb la Galàxia Saludable: 

L’última setmana de maig s’organitza, juntament amb l’equip directiu del centre educatiu i 

de l’AMPA, una cloenda de la Galàxia Saludable i del mòdul de famílies amb la Festa de la 

Primavera. Es planifica tot un matí d’activitats, reptes i jocs saludables (que seran els que 

s’hauran anat treballant durant tot el curs acadèmic) i s’acaba amb un dinar popular entre 

infants, famílies i escola. Aquesta festa tampoc ha de suposar cap despesa econòmica per a 

les famílies i s’ha de recordar com un dia de diversió, il·lusió, moltes sorpreses i acompanyat 

pels hàbits saludables.   

5.6 Cronograma 

Per a la implementació del mòdul de famílies es té en compte el curs escolar 2021-2022 de 

cada centre educatiu. La subintervenció s’inicia l’última setmana del mes de setembre i 

finalitza l’última setmana del mes de maig, coincidint amb la Festa de la Primavera. A 

continuació, es mostra un cronograma amb la planificació de les activitats del mòdul 

famílies:    
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CALENDARI ESCOLAR 2021-2022  
                          

 Setembre  Octubre  Novembre   

 Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

      1 2 3 4 5          1 2 3  1 2 3 4 5 6 7   

 6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14   

 13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21   

 20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28   

 27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31  29 30              

                

  

          

 Desembre  Gener  Febrer   

 Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

     1 2 3 4 5            1 2    1 2 3 4 5 6   

 6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13   

 13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20   

 20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27   

 27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30  28               

                31                              

                            

 Març  Abril  Maig   

 Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

   1 2 3 4 5 6          1 2 3              1   

 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8   

 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15   

 21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22   

 28 29 30 31        25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29   

                               30 31             

                             

 Festius                       
                          
 Dissabte 11 de setembre: Diada de Catalunya    Dissabte 1 de gener: Any Nou     

 Dimarts 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya    Dijous 6 de gener: Reis Mags 
 Dilluns 1 de novembre: Tots Sants    Divendres 15 d'abril: Divendres Sant 
 Dilluns 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola    Diumenge 1 de maig: Dia del Treballador 

 Dimecres 8 de desembre: La Inmaculada                
                          
 Sessions amb les famílies                   
                          
   Benvinguda a la Galàxia Saludable         Unitat Didàctica 3: Planeta del benestar emocional 

   Unitat Didàctica 1: Planeta de les hores i la qualitat del son   Unitat Didàctica 4: Planeta de l'activitat física i de l'esport 

   Unitat Didàctica 2: Planeta de l'alimentació saludable   Festa de la Primavera amb la Galàxia Saludable 

                            
 

Tal com s’observa en el cronograma, la distribució de les sessions queda de la manera 

següent:  

- El dilluns dia 27 de setembre de 2021 es fa una primera sessió amb les famílies per 

presentar i donar la benvinguda a la Galàxia Saludable. Aquesta data pot variar, ja 
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que es pretén aprofitar la reunió d’inici de curs amb les famílies per donar a conèixer 

la subintervenció del projecte SISME.  

- Els dies que es troben marcats de color blau representen les activitats que es 

treballaran sobre la Unitat Didàctica 1, amb la recomanació Entre 9-11 hores de 

somnis. 

- Els dies subratllats de color verd són les activitats que es treballaran sobre la Unitat 

Didàctica 2, amb la recomanació Àpats en família. Una anotació important a realitzar 

és que el dia 13 de desembre de 2021, es plantejaran dos reptes en comptes d’un.  

- Els que es troben de color lila pertanyen a les activitats relacionades amb la Unitat 

Didàctica 3, amb la recomanació Comunicació Màgica.  

- Els que estan amb color rosa són de la Unitat Didàctica 4, amb la recomanació 60’ 

d’activitat física en família.  

- Finalment, el dissabte dia 28 de maig de 2022, se celebra la Festa de la Primavera a 

l’escola amb els infants, les famílies i els docents. Aquesta festa suposa una activitat 

lúdica on es duran a terme les activitats, els reptes i les gimcanes que s’hauran anat 

fent en el mòdul de famílies, i on principalment es fomentaran les conductes 

saludables.  

5.7 Pressupost 

Per a la creació i desenvolupament del mòdul de famílies del projecte SISME s’ha de fer front 

a les despeses econòmiques que comporta. D’una banda, es troben les despeses 

econòmiques pel que fa als recursos materials, tant de les sessions generals com les de cada 

repte. D’altra banda, es troben les despeses econòmiques pel que fa als recursos humans.  

Per calcular el pressupost aproximat, s’agafa la mostra que es preveu obtenir del projecte 

SISME 2020-2021, que és de 5.400 nens i nenes (42) i on la meitat formen part del grup 

d’intervenció i l’altra meitat del grup control. Per tant, s’estima una mostra de 2.700 infants.  

S’ha de tenir en compte que la font de finançament principal és la Gasol Foundation i les 

empreses que fan subvencions o donacions.  

En la taula 9 es mostren les despeses econòmiques generals i les de la sessió de benvinguda 

a les famílies, segons els recursos materials:  
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Taula 9. Pressupost dels recursos materials generals i de la sessió de benvinguda. Font: elaboració pròpia 

PRESSUPOST 

Concepte Quantitat Preu / unitat Preu / total I 

Mural 180 8,00 € 1.440 € 

Caixa dels Records 2.700 3,00 € 8.100 € 

Sobres 2.700 0,05 € 135 €  

Adhesius 2.700 0,10 € 270 € 

Puzle Galàxia Saludable 180 2,50 € 450 € 

Sala 1 per cada centre 0 € (cedida pel centre) 0 € 

Ordinador portàtil + 

projector 

1 per cada centre 

educatiu 

0 € (cedit pel centre) 0 € 

 Total: 10.395 € 
 

 

En la taula 10 es mostren les despeses econòmiques dels reptes de la Unitat Didàctica 3, 

segons els recursos materials:  

Taula 10. Pressupost dels recursos materials dels reptes de la Unitat Didàctica 3. Font: elaboració pròpia 

PRESSUPOST 

Concepte Quantitat Preu / unitat Preu / total  

Fitxa del repte núm. 9 2.700 0,08 € 216 € 

Fitxa del repte núm. 10 2.700 0,08 € 216 € 

Fitxa de la mímica 2.700 0,08 € 216 € 

Fitxa del diari personal 8.100 0,08 € 648 € 

Fitxa del repte núm. 11 2.700 0,08 € 216 €  

Fitxa del repte núm. 12 2.700 0,08 € 216 € 

Sobres 10.800 0,05 € 540 € 

Adhesius 10.800 0,10 € 1.080 € 

 Total: 3.348 € 
 

 

I pel que fa a les despeses econòmiques dels recursos humans, es mostren en la taula 11: 

  

 
I Els preus establerts per als materials pertanyen a la Impremta Tarragona de Tremp 
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Taula 11. Pressupost dels recursos humans. Font: elaboració pròpia 

PRESSUPOST 

Concepte Nombre Preu / persona Preu / total  

Tècnics de la Gasol Foundation + 

desplaçaments 

6 450 € 2.700 € 

Dissenyador gràfic 1 1.500 € 1.500 € 

Tècnic de màrqueting digital i publicitat 1 1.500 € 1.500 € 

 Total: 5.700 € 
 

5.8 Aspectes ètics i legals 

Una intervenció d’EpS ha d’anar acompanyada d’un pla d’avaluació complet, i s’ha de basar 

en els principis ètics de la Declaració de Hèlsinki. És per aquest motiu que als participants del 

mòdul de famílies se’ls hi garanteix la protecció de les seves dades personals i dels drets 

digitals. A més, també se’ls informa dels aspectes següents (42):  

- La recollida i el tractament de les dades només té una finalitat vinculada amb l’estudi 

que s’està implementant.  

- Les activitats planejades es duen a terme a les persones que prèviament han d’haver 

presentat el consentiment signat.  

- Quan s’hagin de recollir unes dades per a una activitat en concret, aquestes no seran 

guardades més temps del que l’activitat requereixi.  

- Les dades són confidencials i no se cediran a tercers.  

- El CI és amb dret a revocació. Així doncs, en qualsevol moment de la intervenció es 

pot suspendre la participació.   

Una acció que garanteix la protecció de les dades personals és la codificació numèrica per 

identificar els participants. Tal com s’explica en l’apartat de Metodologia, a cada infant se li 

assigna un codi amb el qual es poden vincular les seves dades i les dels seus progenitors o 

tutors legals. Ara bé, abans de la recollida de les dades, es passa el CI als participants, tant 

dels que formen part del grup control com del grup d’intervenció (42).  
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6. LIMITACIONS 

Durant l’elaboració d’aquest treball s’han anat trobant diverses limitacions. Aquestes 

queden plasmades en els enunciats que es presenten a continuació, per tal que pugui ser 

una línia de millora en futures intervencions.  

En la sessió creativa que es va dur a terme juntament amb els tècnics de la Gasol Foundation 

i els coordinadors del projecte SISME, es va valorar la possibilitat de dissenyar un altre fil 

conductor per als nens i nenes d’11 i 12 anys. La metàfora de la Galàxia Saludable és molt 

atractiva per als més petits, però no ho és tant per als que cursen 5è i 6è de primària. Una 

alternativa seria la de crear un fil conductor que tingués en compte els gustos i les 

preferències dels més grans.   

Una limitació important a tenir en compte és el temps insuficient del qual s’ha disposat per 

poder dissenyar els setze reptes. En aquest cas, només se n’han pogut elaborar quatre d’una 

Unitat Didàctica.  

Seguint la línia de les activitats, el projecte SISME inclou per a cada activitat un apartat 

dedicat a l’atenció a la diversitat. Seria interessant incorporar-lo al mòdul de famílies per 

establir així un sistema educatiu inclusiu. 

El material que s’utilitza en la majoria dels reptes és assequible per a les famílies i, la 

majoria, és cedit per la Gasol Foundation. Tot i això, s’ha donat per suposat que totes les 

famílies disposen d’un aparell de telèfon mòbil i d’accés a internet. Així doncs, s’haurien de 

buscar alternatives per si existeix algun cas que no disposa d’aquests elements.  

Un aspecte molt valuós del mòdul de famílies és la motivació intrínseca que es fomenta en 

els infants i les famílies. Tanmateix, pot ser que hi hagi entorns on les famílies no s’involucrin 

plenament. És per això que s’ha de buscar un recurs per facilitar-ne la participació.  

Per acabar, només s’ha tingut en compte el pressupost d’un repte. I com que es preveu un 

pressupost lleugerament elevat, es podria cercar una altra font de finançament, com ara les 

beques d’investigació en salut.  
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7. REFLEXIÓ D’APRENENTATGE 

Des d’un inici del desenvolupament del treball s’ha evidenciat que l’obesitat infantil és un 

problema latent avui dia i que és considerada com una epidèmia mundial. També es 

presencia una falta de coneixements sobre els hàbits de vida saludables en els més petits. 

Tanmateix, les intervencions per millorar les conductes saludables són més eficaces si 

s’involucra l’entorn familiar de l’infant, ja que aquest adopta un paper molt rellevant, 

esdevenint un referent principal per a ell.  

L’Objectiu General del treball ha consistit a dissenyar una subintervenció per als infants i les 

famílies sobre la promoció d’hàbits de vida saludables, que es troben en situació de 

vulnerabilitat socioeconòmica i que a través de la seva escola participen en el projecte 

SISME. I tot i que no s’han pogut crear tots els reptes que s’havien planejat, s’ha elaborat 

una Unitat Didàctica amb el model Elabora un programa en 8 etapes.  

També s’ha indagat sobre els projectes que s’estan duent a terme actualment per erradicar 

l’obesitat infantil, entre ells es troba el projecte SISME. Alhora que s’han pogut conèixer els 

seus coordinadors i fer una visita per la Gasol Foundation. A més, en una ocasió, he tingut 

l’oportunitat de poder intervenir en la recollida de les dades antropomètriques d’una de les 

escoles participants del projecte SISME. Això m’ha permès poder reconèixer la seva tasca 

com a educadors i tècnics dels programes d’EpS.  

Amb l’elaboració del disseny de la subintervenció també s’ha descobert la capacitat que té el 

joc d’influenciar en els infants. A través d’aquest, es deixa entreveure l’actitud lúdica que 

posseeix cadascú en el seu interior i que ajuda a adquirir coneixements d’una manera 

divertida i entre somriures.   

Finalment, com a aspecte de caràcter personal, la creació d’aquesta subintervenció m’ha 

permès, d’una banda, fer una petita contribució al projecte SISME a través del mòdul de 

famílies, i d’altra banda, agrupar els coneixements apresos del màster i plasmar-los en 

aquest treball.  
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9. ANNEXOS 

9.1 Annex 1: consentiment informat 

El CI dels progenitors o tutors legals dels nens i nenes de 6 a 12 anys és facilitat pels 

coordinadors del projecte SISME. Tal com s’ha comentat anteriorment, aquest projecte és 

previ al Treball Final de Màster (TFM). A continuació, s’exposa el document en la versió en 

castellà (43): 
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9.2 Annex 2: fitxa repte núm. 9 del nivell 1 

En els següents annexos només s’han fet constar la mostra de les fitxes en la versió en 

català:  
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9.3 Annex 3: fitxa repte núm. 9 dels nivells 2 i 3  
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9.4 Annex 4: fitxa repte núm. 10 dels nivells 1 i 2  
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9.5 Annex 5: fitxa de la mímica  
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9.6 Annex 6: fitxa repte núm. 10 del nivell 3  
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9.7 Annex 7: diari personal   
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9.8 Annex 8: fitxa repte núm. 11  
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9.9 Annex 9: fitxa repte núm. 12  
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9.10 Annex 10: avaluació de processos per a les escoles 

En la taula que es mostra a continuació s’observa el llistat que tenen a la disposició els tutors 

i les tutores per registrar les activitats que dur a terme cada infant. Per a cada nen o nena i 

repte s’ha d’encerclar la casella del sí o del no segons si ha realitzat el repte.  

  COM AVALUEM?  

  Unitat Didàctica 3: planeta del benestar emocional 

  Repte núm. 1 Repte núm. 2 Repte núm. 3 Repte núm. 4 

Nom / Data: aa/mm/dd Data: aa/mm/dd Data: aa/mm/dd Data: aa/mm/dd 

Codi 
És important parlar amb la 

família? 
Retorna la fitxa de la 

mímica? Porta el micròfon? Gasol Foundation 

CarlaCG/X 

Qui n'ha parlat a casa? 
Retorna la fitxa del 

diari? 
Explica moments en 

família? S'han gravat? 

Sí No Sí No Sí No Sí No 
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9.11 Annex 11: qüestionari breu   

El qüestionari que es presenta tot seguit està dissenyat mitjançant l’escala de Likert i serveix 

per avaluar l’opinió que tenen els tutors i les tutores respecte a les activitats del mòdul de 

famílies, més concretament, del planeta del benestar emocional:  
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9.12 Annex 12: qüestionari adult  

El qüestionari breu d’hàbits saludables de l’adult és extret de la documentació que pertany 

al projecte SISME. Aquest projecte és previ al TFM. Tot seguit, es mostra el document en la 

versió en castellà (42):  
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9.13 Annex 13: qüestionari hàbits saludables infants   

El qüestionari d’hàbits saludables dels infants s’extreu de la documentació que pertany al 

projecte SISME. A continuació, s’observa el document en la versió en castellà (42): 
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9.14 Annex 14: puzle sessió de benvinguda amb les famílies  

El puzle és de la Galàxia Saludable i cada peça es troba dins d’un sobre. Tot seguit, es mostra 

una primera fotografia dels sobres i una segona fotografia del puzle muntat: 
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9.15 Annex 15: mural de la Galàxia Saludable 

A continuació, es deixa entreveure el que podria ser el mural de la Galàxia Saludable, on 

s’aniran afegint els planetes a mesura que es vagin descobrint les unitats didàctiques, a més 

d’haver-hi la possibilitat d’enganxar les fotografies o els escrits que els infants vulguin 

aportar.  
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9.16 Annex 16: Caixa dels Records   

Cada infant tindrà una Caixa dels Records. Aquesta, es quedarà a l’escola i cada quinze dies 

s’aniran afegint elements. Les dues primeres imatges que es mostren són les etiquetes que 

cada nen o nena podrà ficar al damunt de la caixa, per tal d’identificar-la. En canvi, la segona 

imatge, és la Caixa dels Records.  

 

 

 

 

 


