
ESTUDI DE L'OBESITAT A L'INSTITUT

Els alumnes de 3r PMAR, amb el professor d'àmbit científic i matemàtic Fran Villanúa, hem fet un
projecte sobre l' obesitat al centre ja que estàvem donant el tema¨És la nostra dieta saludable?¨,
que tracta sobre l' obesitat.
Per què hem fet l'estudi? Perquè volem saber si en l'institut l'alumnat és saludable o no.
Creieu que l'alimentació és l'únic factor que condiciona l' aparició de l' obesitat? No, hi ha distints
tipus de factors que provoquen l' aparició de l' obesitat, entre ells una mala dieta, tindre una vida
sedentària, factors genètics, etc.
Aleshores, vam pensar en calcular el percentatge de persones obeses que hi ha al centre escolar.
Si tens curiositat sobre aquest tema pots informar-te ací.

Què és lobesitat?

Obesitat és la condició del cos en la qual la quantitat de greix acumulat comporta risc per la salut,
reduint l’esperança de vida de l’individu. Pot causar malalties cròniques com la hipertensió arterial,
l'aparició  de varius o la  insuficiència  cardíaca,  també del  múscul  esquelètic  com pèrdua de la
mobilitat, i de tipus psicològic ja que els obesos solen tenir sentiments de culpa.
Què causa l’obesitat? Principalment una mala dieta, no fer exercici i ingerir més quantitat d’energia
de la necessària.
Com prevenir l’obesitat? Fent exercici almenys 2 dies a la setmana, evitar menjar fem i menjar
variat però sense excés.

Com hem fet aquest estudi?

Per fer aquest estudi vam realitzar uns formularis per a què l'alumnat posara l'edat, el sexe, l'altura
i la massa. Una vegada fet el formulari, vam anar a les classes i vam dir que estàvem fent un estudi
per  a  saber  la  taxa de obesitat  que hi  ha  al  nostre  institut.  Una vegada dit  això demanàvem
voluntaris per a què es prestaren a donar eixa informació anònimament. Els resultats obtinguts els
vam classificar per edats, de 12 a 17 anys. Després de haver-los classificat vam calcular el IMC.
Seguidament,  els  vam  separar  pel  sexe.  Després  amb  els  càlculs  obtinguts  vam  analitzar  els
resultats i vam traure conclusions.

Què és i com es calcula l'índex de massa corporal (IMC)?

L'IMC és un indicador que serveix per a determinar si una persona està per sobre del seu pes ideal
o és massa prima. que es confiable para la mayoría de los niños y adolescentes.

Per a calcular l'IMC necessitem l’altura i la massa de la persona.
La formula per a calcular es massa en kg dividit entre l’ altura en metres elevada al quadrat.
Per exemple, per a una persona amb 65 kg de massa i 1,74 metres d'altura tindrà posarem:

IMC = 65/1,742 = 21,52 Kg/m2

Les taules que hem utilitzat per fer l'estudi són les següents:



Resultats obtinguts

Els resultats obtinguts per edats són els següents

12 ANYS

En la taula de 12 anys podem  veure que 1 xica té desnutrició , 6 xiques i 6 xics tenen pes normal,
hi ha 1 xica i 4 xics amb sobrepès, amb obesitat no hi ha cap xica però si que hi ha 1.
l amb aquests resultats hem vist que amb sobrepès hi ha un 12.5% de xiques i un 36.4% de xics, i
amb obesitat un 0% de xiques i un 9.1% de xics.
En resultat global, hi ha un 26.3% de persones amb sobrepès i un 5.3%  amb obesitat.

13 ANYS

En la taula de 13 anys podem  veure que 1 xica té desnutrició, 10 xiques i 6 xics tenen pes normal,
4 xics amb sobrepès, i amb obesitat no hi ha cap persona.
l amb aquests resultats hem vist que amb sobrepès hi ha un 0% de xiques i un 40% de xics, i amb
obesitat no hi ha cap xica ni xic.
En resultat global, hi ha un 19% de persones amb sobrepès i un 0%  amb obesitat.

14 ANYS

ALUMNAT AMB 12 ANYS PER SEXES
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TOTAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 1 6 1 0 8 12,5 0
XICS 0 6 4 1 11 36,4 9,1

 ALUMNAT AMB 12 ANYS
% sobrepés global % obesitat global

26,3 5,3

ALUMNAT AMB 13 ANYS PER SEXES
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TOTAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 1 10 0 0 11 0 0
XICS 0 6 4 0 10 40,0 0,0

 ALUMNAT AMB 13 ANYS
% sobrepés global % obesitat global

19,0 0,0

ALUMNAT AMB 14 ANYS PER SEXES
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TOTAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 0 8 1 0 9 11,1 0,0
XICS 3 4 3 0 11 27,3 0,0

 ALUMNAT AMB 13 ANYS
% sobrepés global % obesitat global

20,0 0,0



En la taula de 14  anys podem  veure que 3 xics tenen desnutrició, 8 xiques i  4 xics tenen pes
normal, 1 xica i 3 xics amb sobrepès, i amb obesitat no hi ha cap persona.
l amb aquests resultats hem vist que amb sobrepès hi ha un 11,1 % de xiques i un 27% de xics, i
amb obesitat no hi ha cap xica ni xic.
En resultat global, hi ha un 20% de persones amb sobrepès i un 0%  amb obesitat.

15 ANYS

En la taula de 15  anys podem  veure que hi ha 1 xic i 1 xica amb desnutrició, 5 xiques i 11 xics
tenen pes normal, i cap persona amb sobrepés o obesitat. Per tant, el percentatge d'obesitat i
sobrepés és del 0% en tots els casos.

16 ANYS

En la taula de 16 anys podem  veure que hi ha 1 xica amb desnutrició, 14 xiques i 20 xics tenen pes
normal, i 1 xica i 3 xics tenen sobrepés.. Per tant, el percentatge d'obesitat és del 0%  i de sobrepés
és del 10,3%.

17 ANYS

ALUMNAT AMB 15 ANYS PER SEXES
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TOTAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 1 5 0 0 6 0 0
XICS 1 11 0 0 12 0,0 0,0

ALUMNAT AMB 15 ANYS
% sobrepés global % obesitat global

0,0 0,0

ALUMNAT AMB 16 ANYS PER SEXE
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TO TAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 1 14 1 0 16 6,25 0
XICS 0 20 3 0 23 13,0 0,0

ALUMNAT AMB 16 ANYS 
% sob re p é s  g lob a l% ob e s ita t g lob a l

10,3 0,0

ALUMNAT AMB 17 ANYS PER SEXES
Desnutrició Normal Sobrepés Obesitat TO TAL % sobrepés % obesitat

XIQUES 0 5 0 0 5 0 0
XICS 0 5 1 0 6 16,7 0,0

ALUMNAT AMB 17 ANYS
% sob re p é s  g lob a l % ob e s ita t g lob a l

9,1 0,0



En la taula de 17 anys podem  veure que no hi cap alumne amb desnutrició, 5 xiques i 5 xics tenen
pes normal, i 1 xic té sobrepés.. Per tant, el percentatge d'obesitat és del 0%  i de sobrepés és del
9,1%.

RESULTATS GLOBALS

Del total de les 128  persones enquestades hi ha 18 amb sobrepés (un 14,1%) i 1 amb obesitat (un
0,8%).

Conclusions

1. Els  resultats  obtinguts  en  el  nostre  estudi  no  concorden amb el  que diu  l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) ja, que segons un estudi del 2017, el 4,7 % dels adolescents
espanyols d'entre 11 i 15 anys pateixen obesitat. En el nostre cas el percentatge d’obesitat
és molt baix (0,8%). Això potser degut a:

• La mostra d’alumnat que ha contestat l’enquesta no era representativa de la realitat del
centre.

• L’alumnat no ha contestat correctament l’enquesta, falsejant les dades.
• L’alumnat de l’institut es preocupa pel seu pes i tenen una dieta equilibrada i saludable, a

més de fer esport a diari, cosa que pensem que no és certa.

2. Pel que fa al sobrepés, el percentatge del 14,1% és paregut al que indica la OMS en els seu
informe, un 12%. Per tant, això vol dir que pel que fa al sobrepés, en l’institut de Nules
estem més o menys dins de la mitjana espanyola.

3. Encara que els resultats no siguen del tot satisfactoris, la realització d’aquest estudi ens ha
servit per a ser més conscients sobre la nostra alimentació i saber quins aliments hem de
consumir més i quins menys si volem dur una dieta saludable i variada.

4. Ens agradaria acabar fent unes recomanacions sobre hàbits de vida saludable a totes les
persones de l’institut:

• Realitza almenys 25 min d'exercici cada dia.  Si portes una vida sedentària o tens massa
sobrepès, evita fer esports amb alt impacte.

• Beu dos litres d'aigua al dia.
• Redueix al màxim la ingesta de sucres refinats i els seus derivats.
• Controla la ingesta de brioixeria industrial, formatges grassos, fregits i refrescs.
• Ingereix 4 porcions diàries de fruites i verdures d'estació.
• Desdejuna de manera contundent amb nutrients de qualitat
• No ingerisques hidrats de carboni després de les 17 hores.
• Gaudeix dels aliments que més t'agraden una o dues vegades per setmana controlant es

quantitats.

PERSONES PERSONES PERSONES 
ENQUESTADES AMB SOBREPÉS AMB OBESITAT

TOTAL 128 18 1
% 14,1 0,8
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