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 Justificació 

L’esmorzar és un dels àpats més importants del dia, atès a que ens llevem per 

començar l’activitat diària desprès d’estar moltes hores sense prendre res. 

Des de fa més d’una dècada , les autoritats sanitàries fan èmfasi i posen rellevància 

amb la importància de fer un esmorzar sa i equilibrat , ja que  un mal esmorzar és un 

dels factors relacionats amb l’augment de l’obesitat infantil, entre altres. (1,2,3,4,5,6,7) 

Des dels centres d’assistència primària i els departaments de salut pública dels 

ajuntaments, conjuntament amb l’ajuda del professorat i dels serveis de restauració de 

les escoles, s’intenten seguir estratègies, fins hi tot de caire nacional,  per afavorir que 

els alumnes facin un esmorzar sa abans d’anar a l’escola i en la mateixa escola. (1,2) 

Part del meu treball diari , té com objectiu aquesta tasca, parlar de l’alimentació 

equilibrada als nens i als seus pares i fer promoció de la salut, intentant més 

específicament, fer veure a família i al nen la importància d’un esmorzar saludable, 

entre altres aspectes. 

Es per això que m’agradaria saber si els nens i nenes  de la població de referència del 

meu àmbit sanitari, duen a terme un esmorzar saludable o no, per veure si les 

estratègies són efectives o calen perspectives de millora. 
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 Introducció 

Un estudi de l'observatori de salut de d'infància i l'adolescència de  l’Hospital de Sant 

Joan de Déu de Barcelona, conclou que el nombre de nens amb sobreprès i obesitat va 

igualant-se amb els grups d’edat més joves. Diuen que en el grup d’edat dels 4 anys hi 

ha més nens obesos que amb sobrepès, i que el nostre país segueix la tendència dels 

països històrics amb aquest problema com són els Estats Units o el Regne Unit. El 

mateix estudi comenta que un elevat nombre de nens no pràctica cap tipus d’exercici 

físic ( 20%) i que veure la TV, l’ordinador, consoles, és el gran focus d’entreteniment 

ocupant  2-3 hores a la meitat dels nen estudiats . (3). Si relacionem aquest estudi, amb 

els resultats obtinguts en l’estudi EnKid , que diuen que la prevalença d'obesitat a 

Espanya es del 13.9% i que l’ obesitat és més gran en el sexe masculí i  que entre els 6 i 

13 anys es presenten els valors més elevats, relacionant   més a més  l’obesitat amb el 

nivell sociocultural baix i amb un mal esmorzar, (10,12),  sorgeix la necessitat de verificar 

que l’esmorzar en els estudiants de segon cicle de primària i primer cicle de secundaria 

és fonamental per poder aturar l’obesitat i el sobrepès en escolars, situació que molts 

experts en el tema han qualificat com una nova epidèmia,  i poder validar les 

estratègies d’intervenció. 

 A més, l'associació espanyola de pediatria conjuntament amb  la SEMFYC( Associació  

espanyola de medecina familiar i comunitària ), alerten sobre el risc del augment de les 

patologies com la diabetis i l’arteriosclerosi, relacionats amb el poc control  del valor 

nutricional dels aliments consumits en les generacions actuals, i recorden també 

d'importància del paper de les famílies però també a mida del possible dels nens 

segons la seva edat i capacitat cognitiva, per l’adquisició d’habilitats en el tema. 

Diferents estudis , també comenten la necessitat de no sols  fer una restricció calòrica, 

si no que el fet de fer exercici  2-3 h per setmana extraescolar no sols incrementa la 

massa muscular i òssia si no que disminueix la massa de greix. (5, 10) 

Però si ens centrem amb el tema de l’esmorzar, cal incidir en la importància del 

significat de l’esmorzar saludable no sols en benefici de la salut física si no també en 

nom d’una bona salut mental i un bon rendiment acadèmic. (11,12, 13) 

Diferents estudis, diuen que, la manca de nutrients essencials que aporta un esmorzar 

equilibrat, pot estar associat a la lentitud psicomotora i manca de processos 

memorístics. (9, 11) 

Desprès d’aquesta revisió bibliogràfica i veure  que malgrat intervencions diferents,  hi 

ha un 8-9% de nens i nenes i d’adolescents dels territori espanyol no esmorza. A 

Girona hi ha realitzat un estudi en la població adolescent que manifesta que un 10,81% 

no va esmorzar cap dia al llarg de la setmana en que es va realitzar l’estudi (14). En el 
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territori espanyol, només un 25-29% realitza un esmorzar adequat, i sols un 10% fa un 

esmorzar completament adequat en l’estudi realitzat a Girona(14) . 

Segons l’enquesta de salut de la Generalitat de Catalunya en el 2013, un 47% de la 

població de 3 anys i més, esmorza saludablement, i a mesura que l’edat augmenta, es 

deixa d’esmorzar a mig matí. També queda de manifest que el percentatge d’esmorzar 

saludable és major en les classes benestants i amb més estudis.(15) 

Un altre estudi realitzat pel govern de les Illes Balears, constata que un 20 % dels 

alumnes de 14-15 anys va al centre escolar sense esmorzar, i d’aquest, un 3% no 

menjarà res fins l’hora de dinar.(16) 

Des de les institucions públiques com la Generalitat de Catalunya o Ajuntaments i els 

departaments de salut i educació , (18,19,20,21) donen una pauta i una guia a segui molt 

clara sobre el que ha de ser una alimentació equilibrada i un esmorzar saludable. 

Tanmateix i dins del propi camí curricular del nen, es determinen les línies a seguir 

perquè aquest, tingui les nocions per saber com és el seu cos i que necessita per 

créixer i créixer en salut, amb la finalitat d’educar també en la salut, autonomia i 

autocura. 

Segons les direccions dels centres educatius de la població de Castellbisbal, segueixen 

les indicacions curriculars sobre el coneixement del cos, i es duen activitats i tallers per 

fomentar la seva pràctica. 

Aquest fet, no fer un esmorzar saludable,  comporta en una disminució del rendiment 

físic i intel·lectual dels nens i nenes, a més d’afavorir el sobrepès i l’augment d 

l’obesitat,  queda justificada la importància i rellevància en seguir fent seguiments 

sobre quin és l’estat de la qüestió en l’actualitat després de més d’una dècada d’estudi 

i que sembla que malgrat no augmenta l’obesitat, aquesta no disminueix i encara 

queda camí per fer entre alimentació equilibrada i empoderament dels nens i nenes 

perquè siguin els verdaders responsables de la seva salut quan els seus pares passen a 

un segon terme, i especialment en el que en l’esmorzar es refereix. 
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 Hipòtesi d’estudi 

 

  Els nens de 6è de primària esmorzen millor que els nens de segon de 

l'ESO 
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 Objectius 

Desprès de la revisió bibliogràfica, els objectius plantejats són els següents: 

 Objectiu general 

 Saber quins són els hàbits generals a l’hora d’esmorzar en nens/es que 

cursen 6è de primària i segon de l’ESO 

 Objectius específics 

 Determinar si els nens esmorzen abans d’anar a l’escola 

 Determinar si fan un segon esmorzar a l’escola 

 Analitzar si l’esmorzar és adequat  
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 Metodologia 

 

o Material i mètode 

 

 Material 

 

 Subjectes d’estudi: Tots els nens que cursin 6è de primària i segon de l’ESO de 

les escoles i instituts públics de la població de Castellbisbal. 

 

 Criteris d’inclusió:  

 Tots els nens que cursin 6è de primària i segon de l’ESO de les 

escoles i instituts públics de la població de Castellbisbal que hagin 

cursat des de primer de primària els estudis a la població. 

  Tots els nens dels grups de referència que n’estiguin autoritzats, 

desprès d’enviar la carta informativa als pares. 

 Criteris d’exclusió:  

 Els nens que no hagin cursat des de primer de primària els estudis a 

la població.  

 Els nens que per motiu d’algun problema o malaltia no puguin fer un 

esmorzar saludable o que tinguin que prendre algun tipus 

d’alimentació especial.  

 Els nens que el dia en que es passin les enquestes  no vagin a 

l’escola 

 Els nens que els seus pares hagin denegat formar part de l’estudi 

 

 Variables de l’estudi: Totes aquelles que d’una forma directa intervenen en 

l’estudi. 

 

 Esmorzar saludable: Segons se’ls hi explica als estudiants de l’ESO (22), 

“Un esmorzar saludable i equilibrat és el que aporta prop de la quarta 

part de les calories consumides diàriament. L’esmorzar ideal es pot fer 

amb dues preses: una a primera hora del matí i una altra a mig matí, 

per repartir així les calories i mantenir estables els nivells de sucre en 

sang”. 

L'esmorzar ha de suposar entre el 20 i el 25% de les calories ingerides al 

llarg del dia. Cal que  sigui equilibrat, i per aquest motiu hi ha de 

formar-hi part  com a mínim els grups d'aliments següents: lactis (llet, 

iogurt, quallada, mató...), fruites i cereals (pa, torrades, cereals 

d'esmorzar, galetes). Els cereals proporcionaran hidrats de carboni que 

aportaran energia, vitamines i minerals als nois i joves. Si es tracta de 

http://revista.consumer.es/web/ca/20020201/alimentacion/37669.php
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cereals  integrals, aportarem fibra. Els lactis, contenen proteïnes de 

qualitat, calci, vitamines A i D, i vitamines del grup B (principalment 

riboflavina o B2), per tant aportaran la matèria per créixer. Les fruites 

proporcionaran als nens i joves hidrats de carboni, aigua, vitamines, 

minerals i fibra; i els derivats carnis com pernil cuit o serrà, carns fredes 

poc grasses (de pollastre o gall dindi), embotits... Contenen proteïnes 

de qualitat ajudant també a formar matèria per créixer i quantitats 

variables de greix amb funció energètica. 

D'altres com sucre, melmelada, mel, etc. , aporten hidrats de carboni 

amb funció energètica. 

 Esmorzar a casa : És l’àpat que es fa a primera hora del matí abans de 

sortir de casa per anar a l’escola, hi  contindrà una ració de cereals, 

proteïnes i fruita, després del desdejuni de la nit. 
 Esmorzar a l’escola : L’esmorzar a l’escola, és l’esmorzar que 

habitualment es fa a l’hora del patí de mig matí. Ajuda a distribuir 

l’energia i arribar a l’hora de dinar amb els nutrients necessaris. Si entre 

esmorzar de mig matí i l’hora de dinar passa poca estona, aquest 

refrigeri de mig matí hauria de ser més lleuger, com una pesa de fruita 

o un iogurt ( caldria poder mantenir la cadena del fred). (18) 

 

 Variables estranyes: o totes aquelles variables que són difícils o impossibles de 

controlar i que puguin tenir un efecte en l’estudi i sobre les hipòtesis 

formulades, tant positiu com negatiu. Es poden considerar variables estranyes: 

 Entorn socioeconòmic: És l’entorn que envolta a la persona tant a 

nivell social com econòmic, i que per tant  com a determinant de la 

salut pot condicionar l’estudi. 

L’entorn o el context social i econòmic (26) , són factors que 

contribueixen d’una manera determinada al desenvolupament humà. 

 Entorn cultural : Si tenim en compte el concepte antropològic de 

cultura,  “aquesta ens indica un forma particular de de vida, de gent, 

d’un període, o d’un grup humà”. Està lligat a elements  tant 

rellevants com: els valors, costums, normes, estils de vida, 

organització social, etc.(23)  

Està demostrat segons la OMS, que l’entorn socioeconòmic i cultural 

són determinants de la salut d’una població. (24). A més es considera 

que quan una família és immigrada, fins a la tercera generació 

d’aquesta, no es pot considerar com a seva la cultura d’acollida. 

Aquest fets condicionen a que potser que hi hagi nens que siguin una 

primera o segona generació de famílies immigrades que per molt que 

s’hagin escolaritzat a Catalunya, més concretament a Castellbisbal, no 

hagin encara integrat estils de vida propis de la comunitat d’acollida, i 
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per tant, pot ser que per exemple en el nostre cas no facin un 

esmorzar saludable perquè encara no ho tenen integrat, per això és 

un fet difícil de controlar i per això es pot considerar una variable 

estranya, ja que pot influir en el resultat del treball, però de difícil 

acotament. Per un altre costat, i depenent de les variables 

sociodemogràfiques de l’enquesta, podrem veure quin és l’esmorzar 

de les persones autòctones al de les persones considerades 

nouvingudes. 

 

▪ Mètode  

 

 Instruments : 

 

 Enquesta : L’enquesta  consta de 13 ítems amb preguntes exploratòries i 

descriptives, obertes i tancades a la vegada, i també de caràcter 

sociodemogràfic. 

 

 

 Tipus d’estudi: 

 

 Observacional, ja que  observarem el fet de l’acte de l’esmorzar. 

 Descriptiu, ja que pretenem descriure el fenomen de l’esmorzar. 

 Transversal, ja que fem l’estudi en un moment determinat del temps del 

curs escolar. 

 De mesura, ja que es descriuran en percentatges els graus d’intensitat 

de les variables estudiades 

 

 Anàlisi de les dades: 

 Entorn Windows: Excel 2010 i paquet estadístic SPSS per les ciències 

socials. 
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 Resultats 

D’un total de 305 subjectes susceptibles d’estudi, finalment la mostra de la població de 

Castellbisbal ha estat formada per 195 nens/nenes i nois/ noies estudiats. S’han exclòs 

de l’estudi 110 enquestes, ja que 3 estaven mal complimentades , 12 les van retornar 

no complimentades, i 95 no van ser retornades, sent un 63,93% de la participació total. 

Segons veien en les següents gràfiques, d’aquest 63.93 %, un 46, 2% són nens/nois i un 

53,8 són nenes/noies. 

En quan a l’edat tenim un 21, 5% d’11 anys, un 26,7 % de 12 anys, 29,2 % de 13 anys, 

un 17,19 % de 14 anys i finalment un 1% de 15 anys. 
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A l’analitzar les variable específiques que ens vam marcar en els objectius podem dir si 

analitzem les gràfiques que exposem a continuació el següent:  Un 91,35 % de la 

mostra d’estudi esmorzen abans d’anar a l’escola, i un 8, 2 % no esmorzen res , van a 

l’escola sense esmorzar. D’aquest 91, 35% que van dir que esmorzaven abans d’anar a 

l’escola, sols un 8, 2% de la mostra d’estudi fa un esmorzar que segons la definició de 

les variables que es pot considerar correcta, i d’aquest 8, 2% un 5, 71% correspon al 

sexe femení i sols un 3, 33% al sexe masculí. Per tant podem dir que la majoria de nens 
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esmorzen abans d’anar a l’escola, però també que la majoria no esmorzen 

correctament abans de sortir de casa. 
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SEXE*QUINS ALIMENTS HAS MENJAT ABANS D'ANR A L'ESCOLA? tabulación cruzada 

Recuento   

 

QUINS ALIMENTS HAS MENJAT ABANS D'ANR A L'ESCOLA? 

Total 

LLET O LET I 

COLACAO 

LLET O LLET 

AMB COLACAO 

AMB CERALS, 

PA , COCA , 

MAGDALENA 

CASOLANA... 

LLET O LLET 

AMB COLACAO 

AMB 

BRIOXERIA 

INDUSTRIAL 

LLET O LLET 

AMB COLACAO 

AMB CERALS, 

PA , COCA , 

MAGDALENA 

CASOLANA I 

SUC 

NATURAL... RES ALTRES 

SEXE noi 34 40 8 3 5 0 90 
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noia 35 40 6 13 10 1 105 

Total 69 80 14 16 15 1 195 

 

 
 

 

Quan la pregunta va ser si es feia un segon esmorzar a l’escola, un 91,8% va 

contestar que si, i un 8,2 % van respondre que no. Del total de subjectes que fan un 

segons esmorzar a l’escola un 74,4% mengen un entrepà.  
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Del total de nens estudiats de 6è de primària un 13, 86% esmorzen abans d’anar a 

l’escola  i sols un 2, 12 % dels nens de l’IES esmorzen correctament. 

Dels nens que han esmorzat bé, 31, 25%, els hi prepara la mare, el 25% se’l 

preparen ells mateixos, i un 43,75% responen que tant el preparen el pare, com la 
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mare, com, l’avi o altres. Per tant, dels nens que esmorzen correctament, la 

majoria els hi prepara una persona adulta, sobretot quan parlem de 6è de primària.  
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 Discussió 

 

Podem dir que es confirma pels resultats la hipòtesi, que els nens de primària 

esmorzen millor que els nens de segon de l’ESO, amb uns resultats molt 

similars als quin vam veure en la bibliografia revisada.  

Malgrat a l’ESO hi ha un nombre important de mares que preparen l’esmorzar 

dels seus fills,  també s’observa que hi ha un nombre significatiu de nens que 

no fan un esmorzar considerat saludable, però d’aquest n’hi ha alguns que no 

prenen res en tot el matí, tot i així ells pensen que mengen de forma correcta i 

equilibrada perquè mengen la resta d’àpats variat i en quantitats segon ells 

suficients, segons han contestat en les preguntes obertes. Caldria revisar d’una 

forma més precisa, que entenen per alimentació saludable, ja que la majoria 

diuen que fan una alimentació saludable, quan el primer àpat i un dels més 

importants del matí no el fan correctament. 

També crida l’atenció, que malgrat en el currículum escolar tant a 6è de 

primària com a segon de secundaria s’explica que és l’alimentació i que és la 

nutrició, la immensa majoria de nens ni tant sols recorda que se’ls hi ha explicat 

a classe, i sols els quins ho recorden, saben explicar què és l’alimentació i que 

és la nutrició i les seves diferencies. 
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 Conclusions 

Desprès del treball realitzat i el conseqüent anàlisi de dades podem concloure  

que: 

 Es confirma la hipòtesi d’estudi i que els nens de primària esmorzen millor que 

els nens de l’educació secundària 

 Que els hàbits generals a l’hora d’esmorzar són encara precaris, no són bons i 

cal millorar sense cap mena de dubte. 

 Que malgrat la majoria de nens esmorzen abans d’anar a l’escola, la majoria no 

ho fa correctament i que cal millorar també el segon esmorzar a l’escola 

 Que cal insistir en l’autonomia dels nois, perquè malgrat tindre més 

coneixements, quan passen a educació secundaria , esmorzen pitjor, sobretot 

si no els hi prepara un adult. 

 Cal insistir a l’escoles i als instituts en que es parli d’alimentació i esmorzar 

saludable ja que no en tenen el concepte clar. 
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 Annexes 

 Els determinants de la salut  

 
Figura 1. Marco conceptual de los determinantes sociales de la  

salud.  Comisión de Determinantes Sociales de la Organización 

Mundial de la Salud (25) 

 Figura 2: Diagrama modificat de  Dhalgren y Whitehead 

 



Treball final de màster: Nutrició i Salut UOC Curs 2014-15 
 

26 TFM Anna M Obradors i Ascón 

 

 

 Enquesta  

 

1 ) Sexe :           Noi              Noia   

2) Edat:  

3) Escola / IES: .................................................................................. 

4) Has esmorzat abans de venir a l’escola? :    Si            No   

5) Assenyala amb una creu dins del quadrat , quins aliments has 

menjat abans d’anar a l’escola:  

5.1 Llet  

5.2 Llet i cacau (tipus Cola Cao, Nesquick ....)   

5.3 Galetes  

5.4 Cereals  (tipus kellogs),coca o magdalena casolana   

5.5  Magdalenes, sobaos, dònut,bollycao, bolleria industrial...  

5.6 Pa   

5.7 Pernil dolç o pernil salat o formatge   

5.8 Altre embotit         Quin? .............................. 

5.8 Fruita  

5.9 Melmelada   

5.10  Suc natural preparat a casa  

5.11 Suc de brick o embotellat  

5.12 Iogurt o actimel  

5.13 altres coses     Quines ? ................... 

5.14 No he esmorzat res  

 

5) A l’hora del pati, has menjat quelcom: :           Si             No   
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6) Assenyala amb una creu dins del quadrat , quins aliments has 

menjat abans a l’hora del pati:  

6.1 Palmera, dònut, bollycao o altre bolleria industrial  

6.2 Iogurt  

6.3  Entrepà  

6.4 Fruita 

6.5 Suc de brick o embotellat  

6.6 Batut de xocolata  

6.7 Altres  coses      Quines ?.......................... 

6.8 No he pres res 



7) Assenyala amb una creu dins del quadrat  els aliments que pensis 

que formen part d’un esmorzar saludable? 

7.1 Llet o similar, iogurt, formatge...   

7.2 Pastissets, bolleria, dònuts, bollycao o similars  

7.3 Pa  

7.4 Fruita 

7.5 Peix  

7.6 Carn  

7.7 Altres     Quins ? ........................ 

8) Assenyala amb una creu qui et prepara l’esmorzar:  

8.1 Pare  

8.2 Mare 

8.3 Jo mateix/a  

8.4 Germà/na gran 

8.5 Avi /a 

8.6 Cangur 

8.7 Altres Qui?....................................................................... 
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9) Quin és el teu origen familiar? 

9.1 Espanyol  

9.2 Magrebí  

9.3 Europeu   

9.4 Sud-americà  

9.5 Nord americà 

9.6 Sud-africà  

9.7  Altres Quin?........................................................... 

10)  Explica breument si saps perquè mengem: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

11) Explica breument que és una alimentació  equilibrada: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

12) Penses que la teva alimentació és equilibrada?   Si             No        

Per què?...................................................................................................... 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

13) A l’escola o a l’institut t’han explicat quina és la diferència entre 

alimentació i nutrició? Si             No        Pots explicar quina és la 

diferència ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL.LABORACIÓ! 
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 Carta de presentació a les escoles i famílies 

 

Benvolguts/des, 

Volem sol·licitar la seva col·laboració  en aquest estudi sobre hàbits alimentaris 

en els escolars de la població de Castellbisbal que cursin sisè de primària i 

segon de l’ESO. 

Informar-los que l’enquesta és completament anònima, pel que agrairem de 

que els alumnes no hi posin el seu nom. La seva finalitat es recollir aquestes 

dades per veure punts de millora de caire alimentari que hi pugui haver en 

aquesta franja d’edat i sobretot pel que fa a l’àpat de l’esmorzar. 

Aquest treball forma part d’un treball de recerca de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), dins del màster alimentació i salut, pel que la seva finalitat és 

científica. 

Els resultats els hi farem arribar amb connotació general ja que pensem que 

podran ser també del seu interès i veure punts a preservar i punts susceptibles 

de millora. 

Agraïda per la seva  atenció i col·laboració. 

Atentament,  

 

Anna M. Obradors i Ascón 

Estudiant del treball de  Final de Màster UOC: Nutrició i Salut 

  


