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PROGRAMA INFADIMED 



 

1. AGRAÏMENTS 
 

Benvolguts pares i mares; 

Abans d’explicar els resultats obtinguts amb el programa INFADIMED, voldríem 

donar les gràcies a totes aquelles persones que l’han fet possible. 

Moltes gràcies a les escoles que van creure en el nostre projecte: Escola Estalella i 

Graells, Escola Sant Josep, Col·legi Sant Ramon de Penyafort i Escola Mas i Perera. 

Sense la implicació de tot l’equip directiu i el professorat no hauríem arribat on ho 

hem fet.  

I moltes gràcies als actors principals: vosaltres i els vostres fills. Amb la vostra 

implicació hem aconseguit demostrar que fer educació nutricional en alumnes des 

de una edat primerenca és fonamental per adquirir hàbits saludables que no posin 

en risc en un futur la seva salut. Sense les vostres autoritzacions no hauríem pogut 

obtenir aquests resultats tant espectacular. 

2. RESULTATS 

Un total de 319 escolars repartits en quatre escoles d’entre 3 i 7 anys van 

compondre el grup d’intervenció INFADIMED i un total de 880 infants el grup 

control. La prevalença d'excés de pes infantil (sobrepès + obesitat) a Vilafranca del 

Penedès a l'inici de l'estudi era del 21,9%. En separar la població intervinguda, es 

va obtenir un grup control amb una prevalença del 20,8% d'excés de pes i un grup 

intervenció amb una prevalença del 22,9%.  



FINAL 

INICI 

En finalitzar el Programa d'intervenció, tres anys després, el grup control va 

augmentar la prevalença del sobrepès infantil en 8,4 punts (percentatge final: 

29,2%), mentre que el grup intervenció va descendir 6,3 punts (percentatge final: 

16,6%).  

 

                      

 

 

 

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA: PREVALENÇA EXCÈS DE PES 



El Programa no només ha incidit positivament en la prevalença del sobrepès 

infantil, sinó que també ha ajudat a modificar saludablement els hàbits alimentaris 

entre els participants. El consum de fruites i vegetals ha augmentat de manera 

considerable, tenint en compte que ja es partia d'un consum freqüent per part de la 

majoria de la població, però no suficient segons les recomanacions dels experts. A 

l'inici del Programa, un 83,7% de la població referia consumir una peça de fruita al 

dia, i en finalitzar el programa es va aconseguir arribar al 90,6%. L'increment en el 

consum de la segona ració de fruita al dia va ser major: del 32% de l'inici es va 

passar al 72,1% final. No va obtenir unes xifres tan elevades el consum de 

verdures, encara que van ser molt positives i amb increment del 22,6% al 50,5% 

en el cas de la segona ració de vegetals frescos o cuinats. 

  

 

 

 

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA: CONSUM DE FRUITES I VERDURES 



 

 

La promoció de la Dieta Mediterrània entre els alumnes també ha significat un 

augment en el consum d’un aliment característic d’aquesta dieta, com són els fruits 

secs. A l’inici del Programa, el 23,8% dels alumnes participants asseguraven 

consumir fruits secs de 2 a 3 vegades a la setmana. Aquesta xifra va augmentar 

quasi 20 punts, fins a situar-se en un 43,3% en finalitzar l’estudi. 

El consell sobre el control en el consum d'aliments superflus ha tingut efectes 

positius, ja que el consum de pastisseria industrial per esmorzar i el consum diari 

de dolços i caramels entre la població INFADIMED va descendir gairebé un 50% 

respecte a l'inici de la intervenció. 

 

 

 

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA: CONSUM D’ALTRES ALIMENTS 



 

 

INFADIMED s’ha consolidat com a Programa d’hàbits saludables a quatre escoles 

de Vilafranca del Penedès. En l’actualitat, dues escoles de Sant Pere de Ribes,  una a 

Les Roquetes i Cunit, i totes les escoles de La Seu d’Urgell també s’han afegit al 

Programa. 

3. CONTINUEM 

Els bons resultats obtinguts ens convida a continuar, doncs ens ha ensenyat el camí 

a seguir. Per aquest motiu, sis anys després de començar l’estudi, hem de tornar a 

valorar. I per això, us tornem a demanar la vostra autorització per continuar fent 

allò que tant ens agrada: educar en hàbits saludables als vostres infants. 

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. 

Atentament; 

Dr. Jordi Fernández Blanco. Institut Català de la Salut.  

 

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA: HÀBITS POC SALUDABLES 



 

 

PROGRAMA  “INFÀNCIA I DIETA MEDITERRÀNIA: EDUCACIÓ NUTRICIONAL A L’ESCOLA”  

(PROGRAMA INFADIMED) 

FORMULARI DE CONSENTIMENT INFORMAT 

(Si us plau, ompli les caselles corresponents) 

1. Confirmo que he llegit i comprès el full informatiu de l’Estudi, en data ____/_______________/20__. Se m’ha 
entregat una còpia signada i datada d’aquest formulari de consentiment i el full d’informació per a l’enquestat. 
Se m’ha concedit temps i l’oportunitat de formular preguntes sobre l’estudi i totes elles han estat contestades. 

2. Comprenc que la meva participació és voluntària i que som lliure de retirar el consentiment en qualsevol 
moment, sense necessitat d’oferir cap motiu i això no afectarà els meus drets legals ni al meu tractament mèdic 
ni escolar en el futur. 

3. Som conscient que, en participar en l’estudi, es recolliran i processaran dades personals i confidencials. Se 
m’ha informat amb detall dels motius pels quals es recullen i processen aquestes dades i de qui tindrà accés a 
elles i se m’ha explicat que tinc dret a accedir a aquesta informació i rectificar-la. 

4. Comprenc que els meus fitxers podran ésser revisats per les persones designades per l’Investigador Principal 
de l’Equip Pediàtric Alt Penedès si això és important per al curs de la investigació. Concedeixo permís a 
aquestes persones per accedir a aquests fitxers. 

5. Accedeixo a participar en l’estudi esmentat i autoritzo la recollida, processament i transferència de les meves 
dades personals a efectes exclusius d’investigació. 

 

 

 

______________________________________________     _____________________  ______________ 

Nom de l’enquestat     Data   Signatura 

 

______________________________________________     _____________________  ______________ 

Nom del Pare, de la Mare o del Tutor legal   Data   Signatura  

 

 

Confirmo que he explicat la naturalesa, els objectius i els efectes previsibles de l’estudi a les persones els noms de 

les quals figuren a dalt. 

Les persones expressaren el seu consentiment signant i datant aquest document. 

 

 

  



 

 

PROGRAMA  “INFANCIA I DIETA MEDITERRANEA: EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN LA ESCUELA” 

(PROGRAMA INFADIMED) 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Por favor, rellene las casillas correspondientes) 

1. Confirmo que he leído y comprendido la hoja informativa del Estudio, en fecha ___/_______________/20__. Se 
me ha entregado una copia firmada y fechada de este formulario de consentimiento y la hoja de información 
para el encuestado. Se me ha concedido tiempo y la oportunidad de formular preguntas sobre el estudio y 
todas ellas han quedado contestadas. 

2. Comprendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin necesidad de ofrecer ninguna razón y sin que ello afecte a mis derechos legales ni a mi 
tratamiento médico o escolar en el futuro. 

3. Soy consciente de que, al participar en el estudio, se recogerán y procesarán datos personales y 
confidenciales. Se me ha informado con detalle de los motivos por los que se recogen y procesan estos datos y 
de quién tendrá acceso a ellos y se me ha explicado que tengo derecho a acceder a esta información y 
rectificarla. 

4. Comprendo que mis ficheros podrán ser revisados por las personas designadas por el Investigador Principal 
del Equip Pediàtric Alt Penedès si ello es importante para el curso de la investigación. Concedo permiso a estas 
personas para acceder a estos ficheros. 

5. Accedo a participar en el estudio mencionado y autorizo la recogida, procesamiento y transferencia de mis 
datos personales a efectos exclusivos de investigación. 

 

 

______________________________________________     _____________________  ______________ 

Nombre del encuestado     Fecha   Firma 

 

______________________________________________     _____________________  ______________ 

Nombre del Padre, de la Madre o del Tutor legal  Fecha   Firma   

 

 

Confirmo que he explicado la naturaleza, los objetivos y los efectos previsibles  del estudio a las personas cuyos 

nombres figuran arriba. 

Las personas expresaron su consentimiento firmando y fechando este documento. 

 


