
Institut Català de la Salut 

Gerència Territorial Metropolitana Nord 
Servei d'Atenció Primària 

 

 

Vallès Occidental 

CAP ANTONI CREUS 

 

Benvolguts pares i mares: 
 
En el CAP Antoni Creus i Querol estem  fent un estudi per saber quina és la situació dels nostres nois i 
noies respecte el sobrepès i l’obesitat. És un  estudi de prevalença: un estudi per a saber quants  tenen 
obesitat i quants tenen sobrepès. 
Aquest estudi només inclou les següents dades: l’edat, el barri on viu, el  pes i  la talla, no inclou altres 
dades dels nois/es ni de la família. 
Durant l’última setmana d’octubre i el mes de novembre, els nois/es de l’escola Pilarín Bayés de P4 a 6è 
seran pesats i mesurats de talla, per part del personal sanitari del CAP Antoni Creus.  
 
Si per algun motiu, no desitgeu que el personal del CAP pesi ni mesuri al vostre fill/a, us agrairíem ens ho 
féssiu saber retornant aquesta carta a l’escola no més tard de dimarts 25 d’octubre.  
 
Atentament,  
 
Equip de Pediatria del CAP Antoni Creus i Escola Pilarín Bayés 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 19 d’octubre de 2016 
 

 
 
Jo ……………………………………………..amb DNI…………………... 
 
□ No desitjo que es pesi ni mesuri al meu fill/a…………………………. 
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