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Eines 2.0 per a la prevenció l’obesitat 

infantil a les Illes Balears.  

 

Estratègia d’Alimentació i Vida Activa 

 





L' implantació 

Possibilitats d’èxit si…… 

•Treball en “campo ajeno” 

•RRHH i RREE escassos 

El repte: COM  fer  +  amb  - 



Identifiquem 
riscs 

 

Posem en 
marxa 

accions 

Valorem 
resultats 

Identifiquem 
socis 

Posem en 
marxa 

accions 
conjuntes 

Compartim 
experiències i 

resultats 

http://e-alvac.caib.es 



Intel·ligència col·lectiva: 
  

La web2.0 es construeix entre totes les persones dia a dia 



    EL CAMP DE JOC:  2.0 



    EL CAMP DE JOC:  2.0 



1.  Identifiquem riscs:  HÀBITS 

Autopercepció del 
risc 



Resultat de la classe a temps real 

 
Eficiència:  

•Major cobertura 
•Informació a temps real 
•Millora del temps de resposta 
•Menor cost 

Risc global per curs, cicle, centre* 

SIG: Georreferenciació en funció del risc 

1.  Identifiquem riscs : HÀBITS 



1.  Identifiquem riscs : HÀBITS 



1.  Identifiquem riscs:  ENTORN 



1.  Identifiquem riscs:  ENTORN 

Risc global per centre 

SIG: Georreferenciació en funció del risc 

Resultat de centre a temps real 



Informe menjador escolar 

Informe màquines de vending 

Informe cafeteria 

1.  Identifiquem riscs:  ENTORN 



  2. Posem en marxa accions : RECURSOS  





    3: Valorem resultats i compartim experiències: Comunicació i participació : 2.0 



    3: Valorem resultats i compartim experiències: Comunicació i participació : 2.0 



    3: Valorem resultats i compartim experiències: avaluació 

Identifiquem 
riscs 

 

Posem en 
marxa 
accions 

Valorem 
resultats 

Identifiquem 
socis 

Posem en 
marxa 
accions 

conjuntes 

Compartim 
experiències i 

resultats 

Illa Titularitat 

Total Mallorca Menorca Eivissa Formentera Pública Concertada Privada 

Nre. Centres 

Participants 
17 82% 6% 12% -- 82,3% 17,7% -- 

Nre. Alumnes 

avaluats 
737 82.5% 2.5 15% -- 92,3% 7,7% -- 

Nre. Centres 

avaluats com 

centre 

10 70% -- 30% -- 90% 10% -- 



La georreferenciació com base de la planificació - SIG integrat (en un futur) 

    3: Valorem resultats i compartim experiències: avaluació  

Avaluació i seguiment de la estratègia: Conjunt mínim d’indicadors 

Indicador 2.3.2: Percentatge de menjadors escolars que compleixen les recomanacions nutricionals 

Valoració menús c. Públics 2008-09 Valoració menús c. Públics 2011-12 



L’Index de privació com element clau per a la presa de decisions 

    3: Valorem resultats i compartim experiències: avaluació  



Incorporar el model de negoci a 

Salut Pública 



Reptes? Molts.... 

 

 la participació dels centres, dels empresaris... 

 las famílies 

 les desigualtats en salut 

 l’avaluació d’ impacte en salut com una pràctica habitual 

 la integració de la informació a la història clínica 

 la superació de les barreres......  

• Con - ¿se puede hacer  + ? Depende. Mas allá de los discursos. No es fácil. 

• Con - se hace - si se hace igual. 

• Con - se hace + si se innova de verdad ( y se tiene éxito entre algunos fracasos) 

 
 

• Para hacer  +  con - :  

• hace falta talento y liderazgo (hay que priorizar decisiones y recursos, hacer 
mucha pedagogía). 

• no solamente hay que pensar en recortar, especialmente hay que pensar las 
bases de nuevos crecimientos.  

• no hay que encerrarse, hay que abrirse y colaborar, juntar talento interno y 
talento externo, más que nunca.                                                  (Xavier Marcet) 

http://e-alvac.caib.es 


