


TRASTORNS ALIMENTARIS 
A L'ADOLESCÈNCIA



Algunes Consideracions sobre 
l'adolescència i la salut

● Adolescència: etapa de transició, límits 
difosos, quan acaba?

● Recerca de la pròpia personalitat: Qui 
som?

● Connota salut, bellesa, oportunitats, 
esperança, ...

● No els preocupa, és cosa de gent 
gran...cerquen altres metes (feina?, 
parella?, ...)

● Anar al límit (llibertat, poder, 
personalitat,...): conductes de risc



La Imatge corporal de l'adolescent

Factors pels quals a l’adolescència es dóna 
importància a la imatge corporal:

•Canvis corporals radicals

•Tendència a la introspecció

•Influència grupal (iguals)

•Influència social (estètica corporal)

Autoestima

Afectivitat

Desenvolupament sexual

Imatge
corporal
+ o  -

SOM UN COS

Les nostres actituds són molt importants perquè determinen molt 
el concepte que tenen els fills/es de si mateixos/es, del seu cos 
i les seves funcions



Reflexions sobre l'alimentació

● On i de qui aprenem a menjar?

● En què és basa l'elecció del que menjam?

● Quin significat té per nosaltres el 
menjar?

● ...



HHAA dels adolescents de les IB

● Rosa Llull: Estudi 1.231 adolescents. Hàbits alimentaris 
de la població adolescent de les Illes Balears entre 12 i 17 
anys

● Baix consum de vegetals, fruita, fruita seca, peix, carn 
blanca i llegums

● Alt consum de carn vermella, embotits, dolços, begudes 
ensucrades, snacks no saludables, mantega i altres olis 
diferents de l’oli d'oliva, pastissos i brioixeria.

● Elevat risc de dèficit nutricional  associat a no esmorzar, 
mirar la televisió durant les menjades, fumar, patir 
sobrepès i obesitat, dedicar moltes hores a activitats 
sedentàries,...

● La tesi doctoral de Rosa Llull conclou que els adolescents 
de les Illes Balears en general presenten una alimentació 
allunyada de les piràmides alimentàries i de la dieta 
mediterrània

http://www.uib.cat/noticies/Recerca/Tesis-doctorals/Arxiu/Els-adolescents-sallunyen-de-la-dieta-mediterrania.cid314892


Obesitat

● Aproximadament 1 de cada 4 persones de 2 a 
17 a. presenta sobrepès o obesitat (27.6%) 
(INE, 2009). 



Causes Sobrepès i Obesitat

Factors biològics. Genètics

Història Personal: 
● Hàbits alimentaris, de son, d'exercici,..

Factors socioculturals (contextuals)
● Accés permanent als aliments
● Canvi d'Hàbits alimentaris: Més fast-food i 
menys vegetals

● Sedentarisme i poc exercici físic,..
● ...



Trastorns de la conducta 
alimentària

● AN

● BN

● Trastorn per afartament

● «Nous» TCA

– Vigorexia

– Ortorexia

– Alcohorexia

– ...
● Trastorn dismòrfic corporal



Factors Personals
● Experiències específiques: 

– Sobrepès, burles, bullying...

– Pèrdues, ruptures biogràfiques, abús sexual,... 

– Canvis corporals

● Influències afectives
– Baix estat d'ànim

● Autoestima
● Insatisfacció corporal
● Factors cognitius: pensament obsessiu (menjar), 
rígid, perfeccionisme

● Interiorització de l'ideal de bellesa



Factors Familiars

● Trastorns afectius per part de 
família propera

● Estructures familiars alterades:
– Sobreprotecció (dif. autonomia), 
rigidesa (noves sits.) evitació del 
conflicte (expressió),...

● Actituds cap al cos, model de 
bellesa, menjar, ...



TCA: Factors socioculturals

  Mitjans de comunicació. Estètica corporal

● Model de bellesa determinat i la 
importància d'aconseguir-lo

● Trucs de maquillatge i photoshop, retocs, 
(actors q fan de joves)

● Fàcil d'aconseguir: dieta miracle, etc. 
● Anuncis horari infantil: productes 
hipercalòrics (contradicció)

Grup Iguals:

- Succeptibilitat a l'adolescència a la 
opinió dels iguals



Conductes sospitoses 1

● Fer molt esport i mostrar nerviosisme si no en fa
● No berenar
● Mastegar molt xiclet o beure moltes begudes 
refrescants «light» (per llevar gana)

● Mostrar clara preferència per aliments «light»
● No posar-se oli als menjars
● Evitar menjar davant companys, amics, família
● Estrenyiment
● Dificultats per dormir



Conductes sospitoses 2

● Preparar-se el menjar per separat o amagar-lo

● Evitar esdeveniments on hi haurà menjar

● Comprar revistes relacionades amb alimentació

● Ús de diurètics o laxants

● Preocupació pel pes corporal

● Insatisfacció constant, estat d'ànim trist

● Canvis d'humor inesperats

● Disminució del rendiment escolar

● Manca de concentració

● Llegir etiquetes de manera obsessionada...



Perfil de les persones susceptibles a 
patir un TCA

● Preocupació pel pes i la imatge corporal (fer 
dieta)

● Por a «créixer», a madurar, a afrontar la vida
● Perfeccionisme, hiperresponsabilitat,
● Impulsivitat
● Rigidesa: Tendència a tenir-ho tot controlat, 
regulat i normativitzat

● Haver patit sobrepès (burles,...)
● Submissió i necessitat d'aprovació
● Agressivitat



 Factors de risc: Orientacions

● Dieta: 
– A major restricció major risc (pèrdua de pes, 
fam,...)

– Valorar amb especialista si és necessària

– Si no, parlar del que li preocupa, etc.

– Desdramatitzar i tranquil·litzar

● Insatisfacció personal:
– Restar importància al cos «Danone»

– Senyalar altres qualitats positives



● Perfeccionisme:
– No es pot fer tot bé, és impossible.

– Tenim limitacions, les hem de conèixer i acceptar

– Felicitar-los pels esforços, no només pels 
resultats

– Acceptar i valorar les qualitats que un té, fugint 
de comparacions que angoixen i paralitzen

● Baixa autoestima:
– Acceptar i valorar les qualitats que un té, encara 
que ens semblin insignificants

– Felicitar-los pels esforços, no només pels 
resultats

– No desqualificar
– Amor incondicional



● Impulsivitat:
– Ajudar-los a que s'aturin i reflexionin sobre les 
conseqüències del seu comportament

– El que es comença convé acabar-ho
– Entendre que no és pot tenir tot al moment, saber 
esperar

● Necessitat d'aprovació:
– Animar a que expressin la seva opinió
– No podem «caure bé» a tothom
– Mostrar a defensar els propis interessos 
respectuosament (fa sentir bé)

– És normal que costi al principi però de mica en mica 
costarà menys



● Agressivitat
– Posar-se al lloc de l'altre

– Respectar als altres (opinions, gusts, aparença,...)

– Mostrar-se com a model no agressiu

– No atendre peticions realitzades inadequadament

● Hiperresponsabilitat
– Desdramatitzar

– Es poden fer les coses bé sense exagerar

– Fer veure les conseqüències negatives (malestar, 
inseguretat, angoixa,...)

– Potenciar activitats pròpies de persones de la seva 
edat



RECOMANACIONS

● ALIMENTACIÓ VARIADA I EQUILIBRADA



● Establir horaris fixos per les 
menjades

● Planejar els menús anticipadament
● Menjar tots junts sempre que es 
pugui

● Confeccionar menús més originals i 
desitjables



http://www.codnib.es/pas/pas/inicio.html
http://e-alvac.caib.es/guia.html

www.codnib.es

http://www.codnib.es/pas/pas/inicio.html
http://e-alvac.caib.es/guia.html
http://www.codnib.es/


Activitat física diària



Funció principal de 
l'alimentació?



Transmetre una imatge corporal positiva

-Transmetre que  cada persona es única, cada cos especial i que 
existeixen conductes relacionades amb la imatge corporal que son 
sanes i d'altres que no.
 
- Evitar parlar negativament sobre el menjar, el pes, idealitzant 
la gent prima, etc.

- Centrar-se en coses que no tenguin a veure amb l'aparença 
física: assoliments, talents, habilitats, potencialitats 
personals, etc. 

- Tenir una actitud congruent. Ells imiten els nostres prejudicis 
i creences. Hem d'estar pendents del que diuen i com reaccionen 
davant de la seva pròpia forma y mida corporal i la dels demés 
(evitar missatges contradictoris).

- Per tant, hem de revisar els nostres sentiments sobre el nostre 
cos i pensar en els missatges que hem après al llarg de la vida.

- Reforçar, potenciar qualsevol activitat saludable per al seu 
cos: esport, menjar sa, ballar, caminar, etc.



AUTOESTIMA I IMATGE 
CORPORAL

ESPERIT CRÍTIC AMB EL MODEL DE 
BELLESA ACTUAL



Mitjans de comunicació i imatge corporal

●     Limitam l'exposició dels fills a aquesta 
publicitat

●   Explicam com s'utilitzen trucs, retocs i millores
que mostren la imatge corporal de forma poc 
objectiva en relació a la vida real. La majoria de 
persones no ens adaptem a aquesta imatge

●    Donant a conèixer els riscs per a la salut que 
impliquen estar tan prim i els beneficis de tenir 
un cos (hàbits) saludable.

●     Revisant què ens venen a través dels mitjans de 
comunicació i què promocionam a casa(auto-reflexió)

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


Consells per als joves

● Que la publicitat i els estereotips socials influeixin 
el mínim possible en la nostra autoestima i autoconcepte

● Si fem dieta, consultarem a l'especialista

● Visitarem metge davant una pèrdua de pes important

● Sol·licitarem ajuda si creim que passa alguna cosa i que 
perdem el control en aquest tema

● Si ens volem cuidar, proposar-nos menjar sa i fer esport 
amb regularitat de manera controlada

● Aprendrem a estar bé amb nosaltres mateixos amb el 
nostre pes «natural»

● Si tots aconseguíssim agradar-nos tal i com som, el món 
seria més feliç...excepte la indústria de la dietètica, 
estètica,...



C/ Pep Fuster “Panotxa” 2,  Manacor

971 55 30 12  657030107

dia1mallorca@gmail.com

www.homeostasi.com  i

http://dia1psicologia.wordpress.com

http://www.homeostasi.com/
http://dia1psicologia.wordpress.com/


Presentació creada por Sergi Pallerols Beltran

Les imatges han estat obtingudes de diferents llocs web. 
Donada la gran diversitat de webs que hi ha és difícil saber-ne  l'autoría.
No obstant, si els autors desitgen el seu reconeixement o eliminació, no tenen 
más que indicar-ho.

Reconeixement - NoComercial. 
CompartirIgual. 
 (by-nc-sa)
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