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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar l'eficàcia d'una intervenció integral educativa en els adolescents en l'àmbit 

escolar sobre la salut cardiovascular, incloent l'obesitat/adipositat i els perfils 

metabòlics. Addicionalment, l’estudi pretenia estudiar les relacions entre diferents 

mesures d’exposició (la intervenció, la dieta, l’activitat física, etc.) i marcadors de risc 

cardiovascular (paràmetres antropomètrics, pressió arterial, perfil lipídic, estrès 

oxidatiu, etc.) 

 

Què han descobert? 

Els resultats finals  encara no estan disponibles ja que l’estudi encara està en marxa. 

No obstant, en el transcurs d’aquests tres anys, ja s’han obtingut resultats preliminars 

que conclouen que la concentració de polifenols mesurats en orina s’associa a una 

millor salut cardiovascular en adolescents, especialment entre els nois. En segon lloc, 

no s’ha establert una associació clara entre patrons dietètics, establerts amb diferents 



 

mètodes, i paràmetres de risc cardiovascular. I finalment, hem conclòs que només 

l’11% dels adolescents a l'inici de l'estudi (12 anys d'edat) té una salut cardiovascular 

ideal segons el criteri establert per l'AHA, és a dir, que només una petita minoria 

compleix els criteris de salut ideals per a 6 o 7 components. A més,  el component de 

l'alimentació ha resultat el més allunyat dels criteris ideals: només el 0,6% dels 

adolescents de l'estudi compleixen les recomanacions per a  una dieta saludable.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Es preveu que aquesta intervenció escolar a nivell nutricional, d’activitat física i 

d’hàbits saludables, tingui un impacte directe en la salut dels escolars, disminuint els 

paràmetres de risc cardiovascular i millorant, per tant, la seva salut present i futura. 

L’impacte a nivell econòmic està fora de l’abast del present estudi. Un dels punts forts 

del projecte és que la intervenció ha estat especialment dissenyada per motivar els 

alumnes a seguir-la, treballant els continguts des del joc (gamificació). En aquesta 

intervenció, no només es tracta la nutrició, el foment de l’activitat física, els hàbits 

tòxics o la importància del son, sinó que s’aborden també el control de les emocions i 

el coneixement del propi cos, com un element empoderador que els ha d’ajudar a 

créixer i a formar la seva personalitat adulta. Si es demostra l’eficàcia d’aquesta 

intervenció, i un cop es determini si la millor forma de dur-la a terme és en 2 o 4 anys 

(més o menys intensiva, respectivament), el programa es podria introduir com a part 

del currículum als centres que ho desitgessin ja que la seva transversalitat permet 

integrar-lo dins d’assignatures tan diverses com les ciències naturals, l’educació física 

o la tutoria, entre d’altres. L’educació dels escolars no és una inversió de futur només 

per a ells mateixos, sinó per a les generacions futures. L’estudi també permetrà saber 

quins són els col·lectius més vulnerables o quins són els factors de risc amb més 

influència, de manera que les actuacions es podran intensificar en aquests grups 

concrets.  


