
 

 

 
 A L’ATENCIÓ DE SANITAT 

 
26 de juliol de 2007 

 
El Grup Exercici Físic i Salut de CAMFiC recorda la 
importància de prevenir el sedentarisme i l’obesitat 
en els nens 
 
ELS METGES DE FAMÍLIA LAMENTEN LA RETALLADA D’HORES D’EDUCACIÓ FÍSICA 
ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA 
 
El Grup Exercici Físic i Salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 

Comunitària (CAMFiC), lamenta la substancial disminució d’hores d’educació física 

(de les 525 actuals per curs a 385) que patiran els alumnes catalans de Primària 

des del curs vinent. Per als metges de família, aquesta retallada xoca frontalment 

amb plans com l’estratègia NAOS, que impulsa el ministeri de Sanitat i Consum per 

lluitar contra l’obesitat mitjançant la nutrició i l’activitat física. 

Des del grup recorden que “els efectes del sedentarisme ja es fan palesos 

entre la població infantil, on les taxes d’obesitat arriben al 18%, 

esdevenint la veritable epidèmia del segle XXI”. És per això que diuen no 

entendre “la decisió unilateral” de reduir de forma important les hores de classe 

d’educació física que es fan a l’etapa de Primària. 

 

“Així doncs,” continuen “mentre a la majoria de països del nostre entorn els nens 

de Primària en practiquen 1 hora diària, sense que això afecti al rendiment 

intel·lectual, a Catalunya moltes escoles impartiran només una hora setmanal”. 

Com expliquen, “per a molts nens, l’horari lectiu és la seva única oportunitat de 

practicar activitat física, ja que l’esport extraescolar i federat no arriba a tothom”. 

Un fet que agreujarà el sedentarisme, ja que la majoria d’infants ocupen el temps 

de lleure en activitats sedentàries (Internet, videoconsoles, televisió). 

 

El Grup Exercici Físic crida a tenir en compte que “aquestes edats són clau per a 

l’adquisició d’hàbits, la qual cosa fa vital incrementar les hores setmanals 

d’educació física a l’ escola”. Des de CAMFiC es demana al departament d’Educació 

que es replantegi aquesta mesura, al temps que es dóna suport als professors 

d’educació física, “que a més de millorar la salut dels nostres infants a través de 

l’exercici, els fan créixer en valors tan enriquidors com el respecte, l’esforç, la 

disciplina, el treball en equip o la higiene”. 
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