els Ribera
y la obesitat infantil

COL·LEGI

9

L’obesitat infantil està considerada com a l’epidèmia del segle XXI. Des
dels anys noranta, la incidència de l’obesitat infantil s’ha duplicat a
Europa i als Estats Units. Espanya s’ha convertit en el quart país de
la Unió Europea amb major nombre de xiquets amb problemes de
sobrepès.
DONCS JO
CREC QUE
PAREIX
ESGOTAT

FIXA’T QUE
GROS I SA
ESTÀ PAU!

MARE
EL MEU
ENTREPÀ DE
TOMACA I LES MEUES
FORMATGE!MAGDALENES...
MMMMHH

JO VULL LES
MEUES ROSQUILLETES I LA
MEUA POMA!

UFFF...
QUÉ
CANSAT!

A diferència d’allò que es creia fa uns anys,
un xiquet obès no és sinònim de xiquet sa,
el seu pes demostra que té un problema de salut.
PAU ESTIC CANSAT
DE JUGAR A LA
VIDEOCONSOLA. EM
DONARÉ UNA VOLTA,
TE’N VENS?

S
AT
IT
TIV
AC TRA ARS
EX COL
ES

ESTE CURS M’HE
APUNTAT A
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
DE SENDERISME I
FUTBET. NO VEIG
L’HORA DE
COMENÇAR!

NO TINC GANES DE CAMINAR. A MÉS A MÉS, ESTIC
INTENTANT PASSAR DE
NIVELL. JA HE TROBAT A
INTERNET COM FER-HO!

La generalització del sobrepès i l’obesitat infantil està relacionada, junt amb una
dieta poc saludable en la qual abunden els sucres simples i les grasses, a la dràstica
reducció de l’exercici físic.

JO HE DECIDIT NO
MOURE’M D’ESTA
CADIRA FINS QUE NO
TRAGA MATRÍCULA
D’HONOR EN TOTES LES
ASSIGNATURES!

ELS

CAS A
RA A
E
B
RI

AMB MENYS
OLI ESTE
ARRÒS SAP
IGUAL DE BO

SAPS? TENIES
RAÓ. HEM DE
MENJAR MÉS
FRUITA

És recomanable recuperar l’anomenada “dieta mediterrània”, menjant
llegums, arrossos i pastes cuinades amb poques grasses, i reduint el
consum de llepolies, refrescos i dolços. També en l’alimentació, els pares
són sempre exemple per als seus fills.

GEMMA! LOLA!
VENIU A JUGAR
CAMB NOSALTRES!
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NO
ELS FACES
CAS. VA, ANEM
A JUGAR AMB
ELS ALTRES.

GROSSOS I
GROSSES QUE
NO CORREGUEU!

VA LOLA A
VEURE SI ENS
PILLES!

A més de constituir un factor de risc per al desenvolupament de futures complicacions en la salut, els
xiquets/xiquetes amb obesitat o sobrepès poden desenvolupar problemes psicològics. Les bromes, la intimidació o el rebuig
per part dels seus iguals, poden portar-los a tindre un baixa autoestima.

NO ET PREOCUPES,
LOLA. AMB EL
NOSTRE PROGRAMA
“NIÑ@S EN MOVIMIENTO” T’AJUDAREM A
TU I A LA TEUA
FAMILIA A MILLORAR
LA VOSTRA ALIMENTACIÓ I A DONAR-VOS
CONSELLS PER A
EVITAR EL
SOBREPÈS.

Des del Centre de Salut es deu detectar un problema de
sobrepès i tractar l’obesitat en el xiquet/xiqueta i ajudar a
corregir-lO, oferint consells d’alimentació i supervisant
l’activitat física que realitza.

Programa “NIÑ@S EN MOVIMIENTO”
Des de l’any 2009, el Departament de Salut de La
Ribera du a terme el programa “Niñ@s en movimiento”, que aborda de manera multidisciplinària i
integral l’obesitat infantil, promocionant l’activitat
física, combatent la inactivitat, augmentant
l’autoestima del xiquet/xiqueta i les relacions
socials, i aplicant recomanacions per a una alimentació saludable.
Este programa es realitza amb xiquets d’entre 9 i
14 anys d’edat amb problemes de sobrepès o obesitat i amb els seus pares.
El programa es desenvolupa al llarg d’11 sessions (1
per setmana) i combina classes teòriques i pràctiques.
La captació dels xiquets inclosos en el programa es
du a terme pels pediatres d’Atenció Primària, a
través de les revisions, dels exàmens de salut
programats o de les revisions de salut escolar.
SABIES QUÈ...?
... 1 ració de pizza té al voltant de 300 calories, el
mateix que un pastisset de tonyina o un entrepà
de xoriç, mentre que el pa amb tomaca només té
178 calories?
...100 grams de pollastre només té 121 calories, la
meitat que una llonganissa, una hamburguesa o
100 grams de llom?
...un refresc de cafeïna té 100 calories i 20 grams
de sucre?
...els
tenen més de 500 calories, els caramels tenen al voltant de 400 calories i les llepolies i
els gelats 150 calories?

