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Resum 
  
Aquest treball analitza els nivells d’activitat física dels nostres alumnes 

mallorquins, amb edat compreses entre 10 i 12 anys, d’una mostra de 335 estudiants 

(154 nins i 181 nines). Al mateix temps permet conèixer el grau d’influència de 

determinats factors personals, socials i ambientals sobre la pràctica d’activitat física. 

L’estudi ha seguit la Tesi Doctoral Hàbits de pràctica esportiva dels alumnes 

mallorquins d’entre 10 i 14 anys (Palou, 2 000). Els resultats han mostrat que la gran 

majoria dels alumnes mallorquins practiquen activitat física fora de l’horari lectiu, però 

amb un nivell de pràctica molt baix.  

 

Paraules clau: activitat física, salut, alumnes. 

 

 

 

 

 

Title:  Analysis of physical activity levels of students Mallorca 

 

Abstract   

 
This work examines the physical activity levels of our students Mallorca, aged 

between 10 and 12 years of a sample of 335 students (154 boys and 181 girls). At the 

same time reveals the degree of influence of certain personal factors, social and 

environmental on the practice of physical activity. The study has followed PhD Habits 

sports students Mallorca between 10 and 14 years (Palou, 2000). The results showed 

that the vast majority of students Mallorca practice physical activity outside school 

hours, but with a very low level practice. 

 

Keywords: physical activity, health, students. 
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INTRODUCCIÓ 

Activitat física i salut. 

Amb aquest Treball de Fi de Grau pretenem realitzar una investigació per tal de 

conèixer i valorar el nivell d’activitat física dels nostres alumnes actuals. 

La primera cosa que hem de fer abans de començar el treball, és aclarir un parell 

de conceptes que aniran sortint al llarg d’aquest. 

- Activitat física. És qualsevol moviment corporal produït pels músculs 

esquelètics i que produeix una despesa energètica per sobre de la taxa de 

metabolisme basal. Inclou les activitats de la rutina diària, com les tasques de la 

llar, anar a la compra, treballar, oci i temps lliure. 

- Exercici físic. Una part de l'activitat física planejada i que persegueix un 

propòsit de entrenament o millora de la forma física. 

- Forma física. És una sèrie d'atributs que s'adquireixen o es posseeixen 

relacionats amb la capacitat de realitzar activitat física. També es pot definir 

com la capacitat de realitzar treball o activitat física. 

Quan parlem de forma física es tenen en compte cinc components: 

• Resistència cardiorespiratòria entesa com la capacitat per efectuar una activitat 

física perllongada, com caminar, nedar, córrer, etc. 

• Força muscular com a capacitat neuromuscular de suportar o vèncer una 

sobrecàrrega. 

• Resistència muscular com la capacitat per exercir força muscular repetidament 

en un període de temps. 

• Composició corporal com les proporcions de múscul, teixit adipós i aigua en el 

cos. 

• Flexibilitat, en relació amb l'amplitud de moviments i amb l'elasticitat muscular, 

amb la capacitat de les articulacions lligaments i tendons de permetre que els 

moviments siguin els més amplis possibles. 
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- Sedentarisme. És la manca d'activitat física. Com a definició operativa s'accepta 

que un despesa menor de 500 Kcal.  

- Esport. Exercici que porta implícita la competició amb altres persones o contra 

un mateix. És una activitat física ordenada amb regles i normes ja sigui en el seu 

vessant d’esport – competició o esport – lleure. 

L'activitat física, l'exercici físic i l'esport són conceptes diferents però els límits 

són moltes vegades imprecisos i així ho recull la definició d'esport de la Carta Europea 

sobre Esport del Consell d'Europa de l'any 1992, on es diu que “s'entén per esport tota 

mena d'activitat física que mitjançant una participació organitzada o d'una altra 

manera, tingui per finalitat l'expressió o la millora de la condició física i psíquica, el 

desenvolupament de les relacions socials o l'assoliment de la competició a tots els 

nivells ja sigui en un entorn organitzat (clubs) o les realitzades per compte pròpia”. 

Definits tots els conceptes més rellevants que ens anirem trobant en aquest treball 

de fi de grau, passarem a relacionar els conceptes d’activitat física i salut. 

Per poder xerrar d’activitat física i comprendre perquè és tan important dins les 

nostres vides és imprescindible xerrar del concepte de salut, definit per l’Organització 

Mundial de la Salut (O.M.S., 1960) com “el complet estat de benestar físic, psíquic i 

social”, és a dir, avui en dia el concepte de salut no és considerat únicament com un 

referent exclusiu d’absència d’una malaltia, sinó que, aquest concepte, passa a 

considerar el medi social on es desenvolupa l’individu com una pauta primordial 

d’atenció. Aquesta dimensió social de la salut provoca una pèrdua d’exclusivitat de la 

mateixa per part del sector mèdic, això ha fet que s’hagi convertit en un element 

d’atenció interdisciplinar (O.M.S., 1986). 

Seguint aquesta perspectiva, podem destacar altres definicions sobre aquest 

concepte, com ara la de Perea (1992) on destaca la salut com el “conjunt de condicions i 

qualitats de vida que permeten a la persona desenvolupar i exercir totes les seves 

facultats en harmonia i relació amb el seu entorn”, Corbella (1993) defineix salut com 

“una manera de viure cada vegada més autònoma, més solidaria i més joiosa”, per a 

Rodríguez Martín (1995) la salut és “el procés pel qual l’home desenvolupa al màxim 

les seves capacitats, tenint la plenitud de la seva autorealització personal i social”, 

Arnold (1988) defineix salut com un “factor multidimensional que engloba aspectes 
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físics, socials, intel·lectuals, emocionals i espirituals que estructuren la nostra 

personalitat” i Shepard (1995) destaca la salut com “una condició humana amb una 

dimensió física, social i psicològica, caracteritzada per posseir un pol positiu i un pol 

negatiu. La salut positiva s’associa amb una capacitat de gaudir de la vida i resistir 

desafiaments; no està merament associada a l’absència de malaltia. La salut negativa 

s’associa amb la morbiditat i amb la mortalitat prematura”, entre d’altres. 

Amb totes aquestes definicions podem observar que la salut és un concepte molt 

ampli que, com ja hem dit abans, no se limita a la simple absència de malaltia, sinó que 

engloba molt més, on el context social juga un paper molt important. Això és degut a 

que el concepte de salut és dinàmic i canviant, el seu contingut varia segons les 

condicions històriques, culturals i socials de la comunitat (Bañuelos, 2000). El 

tractament de les diferents malalties i les relacions entre metge i malalt han anat 

evolucionant al llarg de la historia. Antigament, la figura del malalt tenia poca 

importància davant la malaltia, és a dir, el malalt tenia un paper passiu, on no hi havia 

diàleg ni comprensió cap aquest per part del metge ni la societat. Va ser a partir de la 

Revolució Industrial i el sorgiment de la classe obrera que varen reivindicar el paper 

actiu i protagonista  de l’individu amb el sistema sanitari. D’aquesta manera, se va 

arribar a la concepció de la salut col·lectiva, convertint – se aquesta en un fenomen de 

naturalesa social.  

Com que el concepte de salut és molt ampli, podem dir que aquesta està 

influenciada per una sèrie de factors: l’estil de vida, el medi ambient, la genètica i el 

sistema d’atenció sanitària, sent el nostre estil de vida el que afectarà més a la nostra 

salut, segons mostren els estudis de Petlenko i Davidenko (1998). 

Ara, ens hem de demanar què és estil de vida, un concepte que presenta una 

relació causa – efecte molt directe amb la salut. Segons el Glossari de promoció de la 

salut de la O.M.S. (1999) l’estil de vida d’una persona queda definit com “conjunt de 

reaccions habituals i pautes de conducta que ha desenvolupat durant el seu procés de 

socialització. Aquestes pautes s’aprenen en la relació amb els pare, companys, amics i 

germans, o per la influència de l’escola, mitjans de comunicació, etc. Aquestes pautes 

de comportament són interpretades i posades a proba contínuament en les diverses 

situacions socials i, per tant, no són fixes, sinó que estan subjectes a modificacions ”, 

per una altra part, tenim la definició de Mendoza (1995) “conjunt de patrons de 
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conducta que caracteritza la manera general de viure d’un individu o grup”, Henderson 

(1980) defineix estil de vida com “el conjunt de pautes i hàbits comportamentals 

quotidians d’una persona”. A les tres definicions apareixen els conceptes de conducta o 

comportament i els hàbits més freqüents de la nostra vida, amb això podem dir que els 

diferents comportaments i els diferents hàbits que tinguem en la nostra vida ens duran a 

tenir un estil de vida més o menys saludable, sent el mateix que tenir una bona o una 

mala qualitat de vida. Per tant, tenir una bona qualitat de vida, implica tenir diversos 

hàbits saludables que ens conduiran a tenir una bona salut. 

Segons Stephard (1984) podem destacar una sèrie d’hàbits favorables per a la 

nostra salut, com és tenir una alimentació correcta, una activitat física adequada i unes 

pautes de descans regulars i apropiades. De la Cruz (1989) distingeix tenir una 

alimentació equilibrada, realitzar activitat física freqüentment, tenir descans adequat, 

realitzar esforços apropiats, tenir postures correctes i una bona higiene personal, com a 

hàbits de salut.  

Tornem a xerrar d’activitat física, un concepte que utilitzarem molt al llarg 

d’aquest treball, ja que l’objectiu primordial del mateix és identificar el grau d’activitat 

física que realitzen els nostres alumnes, com ja hem mencionat anteriorment. Per aquest 

motiu és necessari saber que l’activitat física és qualsevol moviment corporal que 

provoca una despesa energètica (O.M.S., 2015). També és un hàbit favorable per a la 

nostra salut, ja que en  molts d’estudis s’han demostrat els beneficis de la pràctica 

d’activitat física de forma regular per a la salut a nivell físic, social i mental, per tant 

contribueix a que tinguem un estil de vida saludable. Realitzar activitat física amb una 

freqüència, una intensitat i una duració correctes, presenta un model o estil de vida 

saludable (Gutièrrez, 2000), també hem de destacar que la pràctica d’activitat física, a 

part de ser un hàbit saludable, és un generador d’altres hàbits saludables (González y 

Ríos, 1999).  

És aquí on podem observar la relació existent entre activitat física i salut, ja que 

les condicions de vida van canviant juntament amb el concepte de salut, que evoluciona 

i s’adapta a la societat del moment. Actualment, el concepte de salut promociona 

ambients i estils de vida saludables, per tal d’aconseguir el benestar físic, psicològic i 

social, per part de l’individu, tot això s’ha demostrat que amb la pràctica d’una activitat 

física adequada, se pot aconseguir. 
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És important conèixer que la inactivitat física constitueix el quart factor de risc 

més important de mortalitat en tot el món (6% de defuncions a nivell mundial). Només 

és superada per la hipertensió (13%), consum de tabac (9%) i excés de glucosa en sang 

(6%). La inactivitat física de cada vegada està més estesa en molts de països, i això 

repercuteix considerablement en la salut general de la població, ja que la inactivitat 

física és la causant de les malalties coronaries, cardiovasculars, diabetis, càncer (de 

colon i de mama), hipertensió, excés de glucosa en sang o sobrepès (O.M.S., 2010). 

Per tal d’evitar totes aquestes malalties és important la pràctica d’activitat física 

de forma diària. Segons Salabert (2014) podem distingir dos tipus d’exercicis, exercicis 

aeròbics i exercicis anaeròbics. Amb el primer, la pràctica d’activitat física  se realitza 

amb menor intensitat però en períodes llargs i necessita la presència d’oxigen a les 

cèl·lules. La pràctica d’exercicis aeròbics és beneficiosa per al sistema cardiovascular, 

incrementa la capacitat pulmonar, augmenta la capacitat de resistència, permet reduir les 

grasses corporals i la pressió arterial, disminuint al mateix temps els nivells de 

colesterol. Exemples d’exercicis aeròbics serien caminar, córrer, nedar, anar amb 

bicicleta, etc. En canvi, amb els exercicis  anaeròbics se realitzen activitats d’alta 

intensitat però en períodes curts, en aquest cas no se necessita la presència d’oxigen a 

les cèl·lules. Els beneficis de la pràctica d’exercicis anaeròbics són augmentar la massa 

muscular i millorar el sistema cardiorespiratori. Exemples d’exercicis anaeròbics serien 

aixecament de peses, carreres curtes a gran velocitat, fer abdominals, etc. 

Amb tot això podem dir que l’exercici físic, l’activitat física i/o l’esport són els 

elements condicionants de la qualitat de vida i, per tant, de la salut i el benestar, ja que 

constitueixen algunes de les conductes saludables que s’han d’incorporar a la nostra 

vida per fomentar la salut. Però se recomana que durant la pràctica d’activitat física 

predominin els exercicis aeròbics front dels anaeròbics, ja que els primers aporten 

majors beneficis per a la nostra salut, com ja hem comentat anteriorment.  

A part de realitzar exercici físic, activitat física i/o esport, que són els hàbits 

saludables que més destacarem perquè formen part de l’objectiu d’aquest treball de fi de 

grau, també hem de tenir present altres hàbits saludables, iguals d’importants per 

aconseguir una vida saludable. Alguns d’aquests hàbits saludables són: 

- Alimentació adequada. 
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- Seguir una rutina i uns horaris,  és a dir, menjar sempre a les mateixes hores i a 

hores regulars. 

- No fumar. 

- No beure alcohol. 

- Dormir les hores necessàries, la O.M.S. (2013) recomana que els nins i les nines 

en edat escolar han de dormir mínim 10 hores diàries.  

Segons els nivells recomanats de pràctica d’activitat física de la O.M.S. (2010) els 

nins i les nines amb edats compreses entre 5 i 17 anys, l’activitat física consisteix en la 

pràctica de jocs, esports, desplaçaments, activitats recreatives, educació física o 

exercicis programats, al context familiar, a l’escola o a les activitats comunitàries. Amb 

la finalitat de millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars, la salut òssia i reduir 

els risc de ENT (malalties no transmissibles), se recomana que: 

- Els nins i les nines amb edats compreses entre 5 i 17 anys haurien de practicar 

un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física moderada o vigorosa, és a dir, de 

forma continuada o en períodes de 10 minuts al llarg del dia.  

- La pràctica d’activitat física que superi els 60 minuts diaris aportarà un benefici 

major per a la salut. 

- L’activitat física diària hauria de ser, majoritàriament, aeròbica  

Per una altra part, podem afirmar que l’activitat física en la infància genera una 

sèrie de beneficis que se poden prolongar fins a l’edat adulta. Aquests beneficis 

influeixen en el creixement i el desenvolupament saludables del sistema 

cardiorespiratori i múscul – esquelètic, el manteniment de l’equilibri calòric, un pes 

saludable, prevenció de risc de malalties cardiovasculars, com ja hem mencionat 

anteriorment, i en l’oportunitat de desenvolupar interaccions socials, sentiments de 

satisfacció personal i benestar mental. 

Per tant, podem distingir beneficis a nivell fisiològic, com és l’augment del 

bombeig sanguini al cor, l’ increment de la capacitat pulmonar, la disminució de la 

pressió arterial, la reducció del risc en atacs coronaris, etc. Beneficis a nivell psicològic 

i emocional, com és la millora de l’autoestima, augment de l’autoconfiança, 
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compensació de l’excés de tensió i estrés, disminució d’estats depressius i d’ansietat, 

etc. Però també, la pràctica d’exercici físic de forma regular i en la mesura adequada 

permet millorar la son, redueix el nivell de grassa corporal, millora el to muscular, etc.  

 

Salut a l’escola. 

La infància és el període evolutiu essencial per a la consecució d’un estil de vida 

saludable, ja que els infants adquireixen els hàbits perquè els repeteixen sense plantejar 

– se si els hi convé o no (Kelder, 1994). Per aquest motiu l’escola és un dels principals 

contexts per desenvolupar aquests hàbits de vida saludable, ja que és el lloc on els 

alumnes passen més temps. 

La integració de la salut als centres escolars va començar a finals del segle XIX 

amb el “moviment higienista”, generat per la industrialització i les conseqüents 

aglomeracions humanes a les grans ciutats, que porten problemes de salubritat i 

proliferació de malalties. Per aquest motiu, el moviment higienista sorgeix en defensa 

dels drets de la comunitat cap a unes millores de la qualitat de vida. Per tant, l’escola 

com a part fonamental de la societat comença a formar part d’aquest moviment. 

S’estableixen controls higiènics als centres escolars (aules, ventilació, il·luminació, 

mobiliari, calefacció, cuines i menjadors, instal·lacions sanitàries, etc), a part de 

començar a tenir un control sobre la higiene corporal dels individus. 

Però, mantenir un control sobre la higiene corporal i la cura d’una bona postura 

corporal, que són els principals fronts d’intervenció dins una correcta i global educació 

per a la salut (Pate & Shepard, 1995), no són suficients. Juntament amb aquests dos 

objectius, és responsabilitat de l’escola generar hàbits saludables que contribueixin a 

millorar la qualitat de vida dels alumnes. 

Amb la L.O.G.S.E. (1990) la salut se va integrar completament dins l’escola, ja 

que assumeix que els hàbits saludables poden ser educats dins la formació global dels 

alumnes, sorgeix, d’aquesta manera, l’educació per a la salut, juntament amb les 

estratègies del seu desenvolupament dins la societat. 

Segons Sánchez (1995) l’educació per a la salut és “un ampli conjunt de 

pensaments i accions, programats o no, dins uns contexts de temps i espai, que 
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constitueixen el seu currículum i la nostra unitat d’anàlisis. Compren diagnòstic de 

situacions, fins, objectius, continguts, activitats, recursos i avaluació. Tot això inspirat 

pel plantejament filosòfic, psicològic, pedagògic, antropològic i sociològic de la 

Medicina i altres Ciències de la Salut”. Perea (1992) defineix educació per a la salut 

com “un procés de formació permanent que s’inicia als primers anys de la infància, 

orientat cap el coneixement d’un mateix en totes les seves dimensions, tant individuals 

com socials, i també amb el seu entorn, amb l’objectiu de poder tenir una vida sana i 

poder participar en la salut col·lectiva”. Casimiro (1999) assenyala que l’educació per a 

la salut és “qualsevol combinació d’activitats d’informació i educació que porti a una 

situació on la gent desitgi estar sana, sàpiga com arribar a la salut, faci tot el que 

pugui individual i col·lectivament per mantenir – la i cerqui ajuda quan ho necessiti”. 

Amb aquestes definicions podem dir que l’educació per a la salut és un procés 

d’informació i de responsabilitat per part de l’individu, que té com a finalitat generar 

hàbits bàsics per a la defensa i promoció de la salut individual i col·lectiva. Però no 

pretén  donar a conèixer conceptes sobre els efectes de les nostres conductes cap a la 

nostra salut, sinó que pretén educar a través de la salut i en la salut on podem 

desenvolupar procediments i actituds que ens condueixin a aconseguir el major grau de 

benestar i a adquirir actituds saludables. 

És important començar a adquirir aquests hàbits i aquestes conductes des de 

l’escola. Com diu la O.M.S. (19780) “existeix una considerable evidència que les 

activitats físiques són necessàries a la infància amb la finalitat de promoure un 

desenvolupament saludable del cos i retardar el deteriorament de certs aspectes de la 

salut que es poden produir durant la vellesa. També és durant aquests períodes de 

creixement quan el cos és més vulnerable a les influències ambientals pernicioses, com 

són una nutrició defectuosa, un entorn psicosocial pobre o la manca d’activitat física. 

Quan aquests factors són adversos, es retarden el creixement i el desenvolupament i no 

s’utilitzen al màxim els potencials genètics”. 

Al llarg del segle XX la promoció de la salut se va anar ficant als programes 

d’Educació Física i va començar a cobrar gran importància, deixant de costat el seu 

potencial terapèutic per anar aproximant – se a la recerca de la prevenció (Kirk, 1990).  
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L’educació per a la salut ens exigeix el plantejament de models educatius flexibles 

on l’alumne pugui concebre la com un bé propi i no de forma imposada, ha de treballar 

la salut de forma activa per a que formi part del desenvolupament del seu propi 

coneixement. Hem d’informar i a l’hora formar, per tal de construir conductes 

saludables. També és important interactuar amb l’entorn dels infants, per poder 

aconseguir uns millors resultats. Però hem de començar des de l’escola, l’encarregada 

de generar programes per modificar les conductes i els hàbits no saludables. 

La O.M.S. (1998), al seu glossari de promoció de la salut, assenyala que aquelles 

escoles que tracten tasques globals d’intervenció per a la salut i generen ambients 

favorables per a la salut són les escoles conegudes com “Escoles promotores de salut” 

(Health promoting schools).  

Aquestes escoles pretenen ensenyar als seus alumnes hàbits saludables i eliminar 

factors de risc. Per aconseguir l’èxit de les escoles promotores de salut hem de xerrar 

sobre el treball multidisciplinar, la transversalitat i la interdisciplinarietat. 

Multidisciplinarietat perquè és important el treball en equip i la col·laboració de 

tots els membres del centre, així com la participació i la interacció amb les famílies dels 

alumnes i el seu entorn. Transversalitat perquè el concepte de salut l’hem d’integrar dins 

les diferents àrees de coneixement de forma globalitzada i unitària, és a dir, hem de 

treballar aquest concepte a partir de les diferents assignatures establint relacions entre 

elles. Aquí podem observar el seu caràcter multidisciplinar, perquè no hem de treballar 

únicament la salut a l’Educació Física, sinó a totes les àrees del currículum.  

 

 Predictors de la salut. 

A través d’aquest estudi obtindrem dades que ens indicaran la quantitat d’activitat 

física que realitzen els alumnes d’avui en dia, però també ens serviran per comprovar 

que hi ha diferències entre els alumnes, ja que ens podrem trobar amb nins actius que 

realitzen activitat física fora de l’horari escolar i nins que no són actius perquè no 

realitzen cap activitat física fora de les classes d’Educació Física. Per tant, ens hem de 

demanar perquè hi ha nins actius i nins inactius. Només obtindrem respostes si 
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analitzem els diferents factors que influeixen en la vida dels alumnes que són els 

responsables de que duguin una vida sedentària o una vida més activa. 

Existeixen una sèrie d’influències que afecten als nins i a les nines a l’hora de 

realitzar la pràctica d’activitat física, a partir de les quals podem indicar perquè hi ha 

nins i nines més actius que altres. Aquestes influències les podem organitzar en 

característiques personals, influència familiar, entorn físic i entorn social. Algunes 

d’aquestes influències no són modificables, encara que la majoria sí que se poden 

modificar en certa mesura.  

A continuació, analitzarem aquestes influències de forma individual per tal de que 

quedi clar de quina manera afecten als alumnes a l’hora de realitzar l’activitat física. 

Característiques personals: 

Dins les característiques personals hi trobem que són els factors individuals i 

demogràfics de cada individu els que afecten a l’hora de realitzar activitat física. 

Cada nin i cada nina presenta unes característiques físiques, psicològiques i de 

desenvolupament úniques, per això és important que cada persona seleccioni el tipus 

d’activitat física que és compatible amb les seves característiques personals. Hi haurà 

nins que presentaran més facilitat per un tipus d’activitats que per unes altres, o estaran 

més còmodes realitzant activitats individuals que no pas en grups, o a la inversa, alguns 

trobaran més atractius els jocs organitzats i a altres els hi cridaran més l’atenció els jocs 

lliures no estructurats, etc. Per aquest motiu és molt important que els nins coneguin les 

seves capacitats i les seves limitacions, confiïn en les seves competències i gaudeixin de 

les activitats que realitzin, és per això que han de saber seleccionar les activitats que 

concorden més amb les seves característiques personals, només si gaudeixen del que 

estan fent continuaran realitzant activitat física en un futur. Algunes de les 

característiques personals més destacables són l’edat i el gènere.   

També podem destacar la motivació o la desmotivació que presenti l’individu cap 

a la pràctica d’activitat física.  Per a que un nin o una nina estigui motivat per a realitzar 

activitat física ha de gaudir del que està fent, ha de sentir el suport dels seus familiars, 

ha de tenir models que l’incitin a realitzar activitat física, la participació de companys, 
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seguretat en ell mateix, sentir – se capacitat, tenir fàcil accés a les instal·lacions, 

sentiments de que ha triat el que vol fer i no l’ha imposat des de fora, etc. 

Entorn familiar: 

Dins l’entorn familiar ens trobem al pare, la mare i als germans i/o les germanes, 

és a dir, l’entorn familiar immediat, més proper.  

L’entorn familiar constitueix una forta influència sobre els nivells d’activitat física 

dels nins i de les nines, i sobre altres conductes relacionades amb la salut. Si els pares i 

les mares tenen una actitud positiva cap a l’activitat física, presenten més probabilitats 

de proporcionar suport i motivació als fills, que, a l’hora, aquests presentaran més 

probabilitats de ser físicament actius. 

Entorn físic: 

L’entorn físic en el qual ens desenvolupem i com nosaltres el percebem pot 

exercir una influència molt important sobre els nostres nivells d’activitat física. Dins 

l’entorn físic hi trobem els factors mediambientals. 

Per als nins i les nines, els factors mediambientals més rellevants associats a la 

pràctica d’activitat física són l’accés a les instal·lacions i a l’equipament, la competència 

de la televisió i dels ordenadors, i l’estació de l’any. 

En quant a l’accés a les instal·lacions i a l’equipament, el centre escolar 

constitueix un factor essencial, ja que si aquests promouen en major mesura l’activitat i 

l’educació físiques, probablement la participació dels alumnes augmentarà. Els pares i 

les mares també poden contribuir a l'hora de promoure l'accés a les instal·lacions i els 

equipaments durant el temps d'oci mitjançant la compra d'equipaments esportius o 

d'activitat física o mitjançant la provisió de transport fins a les instal·lacions 

corresponents. Si col·loquem als nins i a les nines en situacions en les que tenen 

l'oportunitat de ser actius, generalment ho seran. Si portam als nins i a les  nines a l'aire 

lliure o fora de l'entorn domèstic, disposaran de menys temps per participar en activitats 

sedentàries, com veure la televisió o Internet. A més de l'augment del temps disponible 

per a tasques actives, la reducció del temps dedicat a veure la televisió pot resultar 

especialment beneficiosa per la seva associació amb el consum d'aliments d'alt 

contingut energètic que poden contribuir al desenvolupament d'obesitat. 
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S'ha demostrat de manera coherent que els nins i nines són menys actius en 

l'hivern que a l'estiu, probablement perquè surten menys a l'aire lliure i, per tant, tenen 

més temps per veure la televisió o utilitzar l'ordinador. Per tant, a l'hivern s'han de fer 

més esforços per fomentar les activitats físiques tant a l’aire lliure com en interiors. 

Entorn social: 

A més de la influència de la família, altres influències socials sobre la conducta 

d'activitat física en nins i nines inclouen la pressió dels companys, és a dir, la influència 

de les amistats, la influència d'altres persones adultes, per exemple, pares, mares o 

entrenadors, o d'altres models de rol, per exemple, atletes professionals.  

Les influències dels companys i les companyes en relació amb la conducta 

d'activitat física afectarà en menor grau als alumnes en edat escolar, ja que en aquestes 

edats influeixen molt més els pares i les mares.  

Com ja hem dit anteriorment, el centre escolar és una part essencial de l'entorn 

social dels alumnes, ja que passen molt de temps allà i inclou una sèrie d'influències 

importants que engloben les amistats, el professorat i les oportunitats de realitzar 

activitat física, per exemple les instal·lacions, l’assignatura d'educació física i d’altres 

activitats actives que organitzi el centre.  

Aquesta classificació dels diferents factors que afecten a cada individu i que 

indiquen perquè hi ha nins i nines més actius i nins i nines més sedentaris, ha estat a 

nivell general, a continuació, presentarem els factors que influeixen en la pràctica 

d’activitat física a partir de diferents estudis que s’han realitzat. 

Per una part, a l’article “Prediction of correlates of daily physical in Spanish 

children aged 8 – 9 years” (Saavedra, Escalante, Domínguez, García-Hermoso, & 

Hernández-Mocholí; 2013) s’ha realitzat un estudi sobre l’activitat física que realitzen 

els alumnes de 8 i 9 anys de desset escoles d’Extremadura (Espanya) juntament amb 

l’estudi de l’activitat física que realitzen els pares respectius, obtenint com a resultats 

que l’entorn familiar té un paper molt important a l’hora de promocionar la salut 

infantil, ja que tenir pares físicament actius influeix positivament en els hàbits 

saludables dels fills. El mateix passa a l’article “Estudio sobre hábitos de actividad 

física saludable en niños de Educación Primaria de Jaén capital” (Pantoja & 



17 

 

Montijano; 2014), finalitzat l’estudi ha quedat reflectit que la majoria dels nins 

enquestats realitzen activitat física de forma regular, degut a la influència de les 

famílies. 

L’estudi “Predictores de la práctica de actividades físicas en niños i 

adolescentes” (Castillo, Balaguer & Tomás; 1997) estructura els predictors de l’activitat 

física en tres factors: personals, socials i ambientals. Des del punt de vista dels factors 

personals podem destacar la percepció personal de la competència física, la intenció de 

ser actiu en un futur, la salut i la forma física percebuda (Moreno, 1997). Entre els 

factors socials destaca la pràctica d’activitat física per part dels pares, els germans o els 

amics (Andersen & Wold, 1992), és a dir, la pràctica d’activitat física de les persones 

que se troben al nostre voltant, ja que influeixen en nosaltres. Finalment, dins els factors 

ambientals podríem ficar l’accés a les instal·lacions esportives, que degut a factors 

socioeconòmics no tots se poden permetre l’accés a aquestes. Wold (1989) a un estudi 

va comprovar que ser membre de qualque club esportiu està molt lligat amb els alts 

nivells de la pràctica d’activitats físiques en nins i nines.  

A l’estudi “Predictores de la actividad física” (Elizondo & Arazuri) han 

determinat alguns factors predictius del comportament físic, sent aquests el gènere, 

l’edat, l’ètnia, l’estat civil, el nivell d’estudis, el nivell socioeconòmic i l’entorn.  

“Correlates of physical activity: why are some people physically active and others 

not?” (Bauman, Reis, Sallis & Wells; 2012) és un estudi que mostra els diferents factors 

que afecten als alumnes, per a que aquests siguin més o menys actius, entre els quals 

menciona el gènere, l’entorn familiar i social, la situació demogràfica i factors 

psicològics.  

Per una altra part, podem destacar de l’estudi de Palou i Ponseti (2009), realitzat a 

la població de les Illes Balears, que hi ha grans diferències en la pràctica de l’esport 

segons el gènere, realitzant una pràctica major per part dels homes que de les dones, 

sent aquesta variable la més determinant a l’hora de realitzar activitat física. Un altre 

aspecte que podem destacar de l’estudi és que el nivell de pràctica d’activitat física és 

regular, però aquesta pràctica d’activitat física es realitza per davall del temps 

recomanat. Altres factors que esmenten en aquest estudi i que afecten el nivell 

d’activitat física realitzat són l’entorn familiar i social, ja que si les persones del nostre 
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entorn realitzen o han realitzat activitat física és més probable que nosaltres també en 

realitzem, i el darrer factor a que fa referència aquest estudi és el nivell econòmic dels 

individus.  

A continuació, mostrarem la classificació que va establir Rodríguez Allen (2000) 

per analitzar cada factor: 

Factors ambientals i situacionals. 

Són els factors que fan referència a l’accessibilitat i disponibilitat d’instal·lacions 

esportives. Tots els estudis mencionats anteriorment comparteixen amb Rodríguez 

Allen que el lloc de residència, l’entorn familiar i cultural, i el nivell socioeconòmic són 

uns factors determinants en la pràctica d’activitat física. 

També hem de destacar que el nivell social condiciona el tipus d’activitat 

practicada pels infants. Els nins que pertanyen a classes socials més baixes es decanten 

per realitzar activitats físiques en equip i tradicionals, on no necessiten ni instal·lacions 

complexes ni impliquen llargs desplaçaments. En canvi, els nins que pertanyen a classes 

socials més acomodades practiquen activitats físiques més modernes i minoritàries, que 

exigeixen materials, instal·lacions i desplaçaments. 

Factors d’entrenament o programàtics. 

Són els factors que fan referència a la intensitat i a la durada de l’activitat física. 

També s’ha d’incloure la metodologia de treball, ja que és fonamental a l’hora 

d’individualitzar a cada individu i aconseguir l’adhesió o l’abandonament de la pràctica 

física per part d’aquest. Per aquest motiu, el paper de l’educador és molt important, ja 

que els seus coneixements, la seva personalitat i la seva forma de treballar influeixen de 

forma directa als diferents individus, provocant que agafin ganes per practicar activitat 

física o l’abandonin. 

Factors biològics. 

Són els factors que fan referència a les diferències de gènere. Molts d’autors han 

comprovat als seus estudis que el gènere és un dels factors més decisius a l’hora de 

realitzar activitat física, ja que les diferències entre nins i nines són considerables. 
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Factors personals i conductuals. 

Són els factors que fan referència a la satisfacció o no i a la percepció de 

l’individu cap a l’activitat física. Són uns factors molt importants per a l’adhesió de la 

pràctica física. 

Factors socials. 

Són els factors que fan referència al suport familiar rebut i a l’entorn social, és a 

dir, si les persones del nostre voltant realitzen activitat física o no. Així com també és 

important destacar l’estatus social, ja sigui el nivell socioeconòmic o el nivell d’estudis. 

Factors psicològics. 

L’únic factor psicològic important per a l’adhesió a la pràctica d’activitat física és 

el factor motivacional, ja que s’ha demostrat que les persones amb un índex de 

motivació alt mostren més ganes i més interès per a la pràctica d’activitat física que les 

persones que presenten un nivell de motivació baix. 

Independentment de les classificacions que se segueixin a l’hora d’organitzar cada 

factor i dels resultats obtinguts als estudis anteriors arribem a la conclusió de que la 

realització d’activitat física per part dels individus està molt lligada a factors tant interns 

com externs dels mateixos, i que un alumne serà físicament actiu o inactiu depenent de 

la seva percepció i del seu gènere, així com de l’entorn en el qual es desenvolupa i 

relaciona, i de les variables socioeconòmiques.  

Tots aquests factors són molt importants, ja que són un dels punts claus de la 

investigació, els quals formaran part del qüestionari que utilitzarem per realitzar – la i 

mostrarem més endavant.  

 

Justificació del treball. 

La pràctica d’activitat física ha de tenir un paper molt important dins les nostres 

vides, ja que és un concepte que està molt relacionat amb la nostra salut, com s’ha 

explicat anteriorment al marc conceptual. Realitzar activitat física és un dels hàbits 
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saludables que hem de tenir, a part de tenir una bona alimentació i unes hores de 

descans adequades.  

Després d’haver realitzat la investigació als diferents estudis realitzats, que s’han 

mencionat al llarg d’aquest apartat, podem extreure una sèrie de conclusions dels 

resultats obtinguts en aquests: 

- La pràctica d’activitat física està molt condicionada amb els diferents factors 

esmentats anteriorment. 

- La realització d’activitat física de cada vegada és menor entre els nostres 

alumnes. 

- Aquells alumnes que realitzen activitat física no dediquen el temps recomanat, 

60 minuts diaris segons la O.M.S. 

Totes aquestes conclusions han estat estretes d’investigacions que se varen dur a 

terme fa uns quants anys amb alumnes de diferents comunitats autònomes de l’Estat 

Espanyol, per tant, el propòsit d’aquest Treball de Fi de Grau és conèixer el nivell 

d’activitat física que presenten els alumnes mallorquins avui en dia, tenint en compte les 

diferències que presentaran entre ells d’acord als diferents factors que hem indicat 

anteriorment que influeixen en la pràctica d’activitat esportiva.  
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OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

Amb aquest estudi volem conèixer el nivell d’activitat física dels nostres alumnes, 

però al mateix temps també ens interessa saber quines opinions presenten cap aquesta, 

quins són els seus interessos, quins hàbits tenen, etc. En definitiva, volem conèixer si els 

nostres alumnes duen una vida activa o una vida sedentària i el motiu de dur un estil de 

vida determinat o un altre. 

A la part teòrica del treball hem analitzat una sèrie de factors que afecten a la 

pràctica d’activitat física, per tant, amb aquest estudi coneixerem si el gènere influeix a 

l’hora de realitzar activitat física, de tenir millor o pitjor autopercepció, de seleccionar 

determinats esports o de tenir més o menys interès per aquesta, si la probabilitat de que 

un alumne faci activitat física ve determinada per la pràctica d’activitat física del pare o 

de la mare, si el nivell socioeconòmic o el nivell d’estudis de l’entorn familiar afecta a 

l’hora de realitzar qualque activitat física, si realitzar activitat física de forma individual 

o en companyia influeix en la pràctica d’aquesta, etc. És a dir, amb aquest estudi 

coneixerem quins factors afecten en la pràctica d’activitat física i de quina manera 

afecten. 

Per tant, els objectius generals del nostre estudi són els següents: 

- Identificar el nivell d’activitat física dels alumnes de tercer cicle d’Educació 

Primària, en funció de les variables sociodemogràfiques. 

- Avaluar els interessos i les opinions dels alumnes cap a la pràctica d’activitat 

física. 

- Conèixer els motius d’inici a la pràctica esportiva i/o els motius pels quals no se 

realitza pràctica esportiva. 
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METODOLOGIA DE L’ESTUDI 

 

Aquest estudi se realitzarà a partir d’una investigació longitudinal, basada en la 

realització d’una enquesta, seguint la tesi doctoral que va realitzar Palou (2001) “Hàbits 

de pràctica esportiva dels mallorquins d’entre 10 i 14 anys”. 

A la tesi doctoral, Palou va realitzar un estudi sobre el nivell d’activitat física que 

realitzen els alumnes de Mallorca amb edats compreses entre 10 i 14 anys, a partir d’una 

enquesta va obtenir els diferents resultats, que comentarem més endavant. 

És una investigació longitudinal perquè partirem dels resultats obtinguts en la 

investigació que va realitzar Palou, utilitzant la mateixa enquesta de forma orientativa, 

és a dir, modificarem alguns aspectes de la seva enquesta i l’adaptarem al nostre estudi, 

i algunes de les escoles públiques on ell dugué a terme el seu estudi.  

Com ja hem comentat abans, per tal de poder realitzar l’estudi de forma correcta 

ens guiarem amb l’enquesta que va realitzar Palou, que la mostrarem més endavant, i 

estudiarem centrés públics que ell va estudiar. Palou va realitzar un estudi molt ampli 

tant a nombre de centres com a diferències d’edat entre els alumnes estudiats, nosaltres 

realitzarem l’estudi centrant – nos únicament amb els alumnes de Mallorca que cursen 

tercer cicle d’Educació Primària, amb edat compreses entre 10 i 12 anys, de dues 

escoles públiques de Palma i dues escoles públiques de la resta de Mallorca, escoles 

públiques de pobles. 

Proporcionarem l’enquesta als diferents alumnes i, a partir d’aquesta, obtindrem 

dades sobre el nivell d’activitat física que realitzen els mallorquins de 10, 11 i 12 anys, 

així com també podrem conèixer quins factors determinen la seva pràctica. Per una altra 

part, obtindrem les seves opinions i els seus interessos cap a la pràctica d’activitat física 

i coneixerem quins són els motius d’inici a la pràctica d’activitat física i quins són els 

motius pels quals no se practica cap activitat física.   
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TREBALL EMPÍRIC 

Antecedents. 

Com ja hem mencionat anteriorment aquest Treball de Fi de Grau segueix la Tesis 

Doctoral de Palou, per tant, a continuació presentarem el recull de dades del seu estudi. 

Aquest estudi va ser realitzat a l’any 2.000 amb 16.289 estudiants de tercer cicle 

de primària i del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) de centres 

públics de Mallorca, amb una edat compresa entre 10 i 14 anys. D’aquests 16.289 

estudiants, 5.712 són alumnes de centres públics de Palma, mentre que 10.577 ho són de 

pobles de l’Illa de Mallorca. 

L’estudi consistia en un qüestionari redactat per l’autor, amb l’objectiu de 

comprovar l’índex de pràctica d’activitat física individual. A l’hora de redactar aquest 

qüestionari, l’autor va consultar altres qüestionaris i altres estudis relacionats directa o 

indirectament amb la investigació. 

Els objectius generals que varen guiar la investigació de Palou són els següents:  

1. Identificar el perfil de l’esportista preadolescent mallorquí en funció de les 

variables sociodemogràfiques, especialment el gènere i l’edat, així com en funció del 

nivell de pràctica.  

2. Avaluar les opinions i els interessos cap a l’activitat física dels preadolescents, 

en funció del gènere, i del nivell de pràctica.  

3. Analitzar els motius d’inici, manteniment i/o abandó de la pràctica esportiva del 

grup estudiat. 

Els centres escollits per a realitzar l’estudi són els següents: 

I. Situats a Palma: C.P. Camilo José Cela, C.P. Coll d’en Rabassa, C.P. Costa i 

Llobera, C.P. Rafal Nou, C.P. Son Oliva, C.P. Son Quint i el C.P. Son Serra.  

II. Situats a la resta de Mallorca: C.P. Antònia Alzina, C.P. Badies, C.P. Cas 

Saboners, C.P. Costa i Llobera, C.P. Es Puig, C.P. Gabriel Comes i Ribes, C.P. 

Jaume I, C.P. Joan Mas, C.P. Joan Mas i Verd, C.P. Joan Veny i Clar, C.P. 

Mestre Colom, C.P. Mestre Guillem Galmés, C.P. Ponent, C.P. Porta d'es Moll, 
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C.P. Punta de n’Amer, C.P. Reina Sofia, C.P. S’Auba, C.P. Sa Quintana, C.P. 

Sant Bartomeu, C.P. Ses Rotes Velles, C.P. Son Ferrer i C.P. Tresorer Cladera. 

A continuació mostrarem una taula amb el nombre d’estudiants distribuïts segons 

el gènere i la localització del centre.  

 

Distribució dels subjectes segons el tipus de centre 

 Total Homes Dones 

(N) 

799 

% 

30 

(N) 

410 

% 

29,4 

(N) 

389 

% 

30,9 

Centres públics de Palma 799 30 410 29,4 389 30,09 

Centres públics de la resta de Mallorca  1.862 70 992 70,6 870 69,1 

Total 2.661  1.402  1.259  

 

Els resultats obtinguts amb el seu estudi afirmen el següent: 

1. Una gran part dels joves d’entre 10 i 14 anys de Mallorca realitzen alguna 

activitat física fora de les classes d’Educació Física. El 75,3% de les persones 

enquestades afirmaren practicar esport fora de les classes, enfront d’un 24,6% 

que no realitzen cap activitat física fora de l’horari lectiu. 

2. Existeixen diferències significatives en funció del gènere en la pràctica esportiva 

fora de les classes d’Educació Física. Un 82,9% d’homes practiquen esport i un 

66,9% de dones realitzen qualque pràctica esportiva. 

3. El nivell socioeconòmic no afecta gaire en la pràctica o no de qualque esport, ja 

que la diferència entre les persones de nivell socioeconòmic baix amb la resta de 

nivells és molt baix. En canvi, el nivell d’estudis dels pares si que afecta, ja que 

a mesura que els pares tenen més estudis va augmentant progressivament la 

quantitat de pràctica, és a dir, el percentatge de quantitat de pràctica esportiva va 

augmentant des d’un 71,1%, entre les persones amb pares sense estudis, fins un 

Taula 1. 
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84,7%, en el cas de persones amb pares que tenen estudis universitaris. El 

mateix passa amb els  alumnes que tenen pares que realitzen pràctica esportiva, 

és a dir, el percentatge d’alumnes que realitzen pràctica esportiva i els seus pares 

han realitzat o realitzen pràctica esportiva és major al percentatge d’alumnes que 

no realitzen pràctica esportiva perquè els seus familiars tampoc han realitzat.  

4. La majoria dels alumnes enquestats que practiquen esport ho fan amb els amics i 

en clubs esportius. 

5. Quant a l’interès per l’esport, hem pogut observar que tant si practiquen com si 

no practiquen activitat física, el 53,1% dels alumnes enquestats estan molt 

interessats. 

6. La majoria dels preadolescents que practiquen activitat física ho fan per diversió 

i oci i, en el cas d’haver d’abandonar la pràctica esportiva ho farien pels estudis. 

7. Els preadolescents que no practiquen cap activitat física és degut a la manca de 

temps. 

 

Estudi.  

A continuació, passarem a presentar la mostra de la investigació amb les seves 

característiques i les distintes variables en que basarem l’estudi.  

Mostra de la investigació. 

Subjectes. 

L’objecte d’estudi de la nostra investigació està integrat per alumnes del tercer 

cicle d’Educació Primària de centres públics de Palma i de pobles de l’Illa de Mallorca, 

amb una edat compresa entre 10 i 12 anys (N = 335). Aquests 335 estudiants estan 

distribuïts de la manera següent: 143 són alumnes de centres públics de Palma, mentre 

que 192 ho són de pobles de Mallorca. 

Al final de la investigació, la mida de la mostra va ésser de 288 alumnes. Aquesta 

xifra representa el 85,97% del total de la població d’estudiants dels centres públics on 

hem dut a terme la investigació.  
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Els centres seleccionats, de forma aleatòria, per tal de dur a terme aquesta 

investigació i que els seus alumnes realitzessin l’enquesta són els següents: 

I. Situats a Palma: C.E.I.P. Santa Isabel i C.E.I.P. Rafal Vell. 

II. Situats a la resta de Mallorca: C.E.I.P. Blanquerna i C.E.I.P. Bartomeu 

Ordines. 

Taula 2. 

Palma, centres públics 

 Total Homes Dones 

(N) 

143 

% 

42,7 

(N)  

60 

% 

39 

(N) 

83 

% 

45,9 

C.E.I.P. Santa Isabel 45 13,4 16 10,4 29 16 

C.E.I.P. Rafal Vell  98 29,3 44 28,6 54 29,9 

 

Taula 3. 

Pobles de Mallorca, centres públics 

 Total Homes Dones 

(N) 

192 

% 

57,3 

(N)  

94 

% 

61 

(N) 

98 

% 

54,1 

C.E.I.P. Blanquerna (Marratxí) 94 28,1 50 32,5 44 24,3 

C.E.I.P. Bartomeu Ordines (Consell)  98 29,2 44 28,5 54 29.8 
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Taula 4. 

Distribució dels subjectes segons el tipus de centre 

 Total Homes Dones 

(N)  %  (N)  %  (N)  %  

Centres públics de Palma 143 42,7 60 39 83 45,9 

Centres públics de la resta de Mallorca  192 57,3 94 61 98 54,1 

Total 335  154  181  

 

Característiques de la mostra. 

Taula 5. 

Característiques sociodemogràfiques de la mostra 

 (n) % 

N. 335  

Edat X = 10,9  

Gènere  

 Home  154 46 

Dona  181 54 

Nivells d’estudis dels Pares 

 Sense  65 19,4 

EGB  52 15,5 

BUP/COU  66 19,7 

FP 46 13,7 

Universitaris 106 31,7 
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Nivell socioeconòmic dels Pares 

 Baix  4 1,2 

Mitjà – Baix  30 9 

Mitjà – Mitjà  208 62,1 

Mitjà – Alt  74 22,1 

Alt  19 5,6 

Lloc de residència  

 Palma  143 42,7 

Poble  192 57,3 

 

La distribució dels subjectes de la mostra segons el gènere ens permet observar al 

gràfic 1 que el 46% dels subjectes són homes, mentre que el 54% del total de la mostra 

representa a les dones. 

46%

54%

G.1. Distribució de la mostra segons el 

gènere

Homes Dones
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En quant a la variable edat, podem observar al gràfic 2 que la mitjana dels subjectes 

enquestats és 10,9 anys, i l’edat més freqüent és 11 anys. 

25%

53%

22%

G.2. Distribució de la mostra segons l'edat

10 anys 11 anys 12 anys

 

Quant al nivell socioeconòmic podem observar al gràfic 3 com el més freqüent és el 

Mitjà – Mitjà, amb un 62% de la mostra, seguit del Mitjà – Alt amb un 22% de les persones 

enquestades. 

6%

22%

62%

9%

1%

G.3. Distribució de la mostra segons el 

nivell socieconòmic 

Alt Mitjà - Alt Mitjà - Mitjà Mitjà - Baix Baix
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Pel que fa al nivell d’estudis dels pares, al gràfic 4 podem observar que a la mostra, el 

nivell d’estudis més freqüent és l’Universitari (32%), li segueix les persones que varen realitzar 

BUP i COU (20%), a continuació trobem als pares que no tenen estudis (19%) i, finalment, 

podem observar als subjectes amb l’Educació General Bàsica (15%) i amb una Formació 

Profesional (14%). 

19%

15%

20%
14%

32%

G.4. Distribució de la mostra segons el 

nivell d'estudis dels pares 

Sense EGB BUP/COU FP Universitari

 

Al gràfic 5 podem observar la distribució de la mostra segons el lloc de residència 

dels alumnes enquestats. Els alumnes residents a Palma representen un 43% de la 

mostra, mentre que un 57% viu pels pobles de Mallorca. 

43%

57%

G.5. Distribució de la mostra segons el lloc 

de residència

Palma Resta de Mallorca
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Si analitzem de forma global totes les característiques sociodemogràfiques dels alumnes 

enquestats, podem observar que les variables sociodemogràfiques majoritàries en la mostra 

són les següents: edat 10,9 anys, nivell socioeconòmic Mitjà – Mitjà, estudis dels pares 

universitaris o batxiller elemental i residents majoritàriament a la part forana de Mallorca. 

Taula 6.  

Distribució dels subjectes segons el gènere i l’edat 

 Total Homes Dones 

(N)  %  (N)  %  (N)  %  

10 anys 83 24,8 36 23,4 47 26 

11 anys  177 52,9 88 57,1 89 49,2 

12 anys 75 22,3 30 19,5 45 24,8 

 

 

Taula 7.  

Distribució dels subjectes segons el gènere i el lloc de residència 

 Palma Resta de Mallorca (n) 

Total  143 192 335 

Homes  60 94 154 

Dones  83 98 181 

Total % 42,7 57,3 100 
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Taula 8. 

Distribució dels subjectes segons el gènere i el curs 

 Total Homes Dones 

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

154 

% 

100  

(N)  

181 

% 

100  

5è 157 46,9 71 46,1 86 47,5 

6è  178 53,1 83 53,9 95 52,2 

 

Variables. 

Les variables triades per realitzar l’estudi han estat seleccionades d’acord als 

objectius esmentats anteriorment. 

Variables que apareixeran a tots els objectius de l’estudi: 

- Gènere: home, dona.  

- Nivell de pràctica: fa referència al temps destinat a la pràctica esportiva per 

cada individu enquestat. Podem establir tres subgrups del nivell de pràctica: 

nivell baix de pràctica (correspon al grup d’alumnes que realitzen menys de 

quatre hores setmanals d’activitat física, sense contar les classes d’Educació 

Física), nivell mitjà de pràctica (correspon al grup d’alumnes que realitzen entre 

quatre i vuit hores setmanals d’activitat física, fora de les classe d’Educació 

Física) i nivell alt de pràctica (correspon al grup d’alumnes que realitzen més de 

vuit hores setmanals d’activitat física, sense contar les classes d’Educació 

Física).  

Objectiu: Identificar el nivell d’activitat física dels alumnes de tercer cicle 

d’Educació Primària, en funció de les variables sociodemogràfiques. 

- Gènere: home, dona. 
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- Nivell d’estudis dels pares: sense estudis, estudis primaris, batxillerat 

elemental, batxillerat superior i universitaris. 

- Nivell socioeconòmic dels pares: baix, mitjà – baix, mitjà – mitjà, mitjà – alt i 

alt. 

- Lloc de residència: Palma i resta de Mallorca. 

- Identificació com a practicant esportiu: fa referència a aquell grup 

d’enquestats que a la pregunta “practica qualque esport fora de les classes 

d’Educació Física?” la resposta ha esta afirmativa. 

- Edat d’inici en la pràctica d’activitat esportiva. 

- Formes de pràctica: fa referència a la manera en que els alumnes enquestats 

realitzen l’activitat física. Podem distingir dos subrgrups, si és de forma federada 

o no, i si se practica tot sol, amb un grup d’amics, amb un familiar o amb 

l’equip. 

- Fil conductor: fa referència a la manera en que se du a terme aquesta activitat, 

és a dir, pel meu compte, tan sols a l’escola, com una activitat extraescolar o 

com una activitat d’un club o federació. 

- Hàbits esportius del pare i de la mare: sí, sí, però ara no, no. 

- Llocs de pràctica esportiva: instal·lacions públiques, a l’escola, llocs públics, 

club esportiu. 

- Tipus d’esports practicats: llista d’esports individuals o col·lectius: aeròbic, 

atletisme, arts marcials, bàsquet, ciclisme, dansa, excursionisme, futbol, futbol 

sala, gimnàstica, hadbol, hoquei, jogging, natació, tennis, voleibol, esquax.  

- Nombre d’hores setmanals dedicades a l’activitat física: menys de 2 hores, 2 

– 4 hores, 4 – 8 hores, 8 – 12 hores, més de 12 hores. Amb aquesta variable 

podrem establir el nivell de pràctica d’activitat física dels alumnes enquestats. 
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Objectiu: Avaluar els interessos i les opinions dels alumnes cap a la pràctica 

d’activitat física. 

- Valoració de la pròpia habilitat esportiva: molt bo, bo, regular, dolent, molt 

dolent. 

- Relació pràctica esportiva – rendiment acadèmic: positivament, 

negativament, no afecta. 

- Perspectives de futur en vers a la pràctica esportiva: sempre, sí, si els estudis 

m’ho permeten, no. 

- Interès cap a al tema esportiu: molt, bastant, regular, poc, gens. 

- Importància de l’assignatura d’Educació Física: sí, no. 

 

Objectiu: Conèixer els motius d’inici a la pràctica esportiva i/o els motius pels 

quals no se realitza pràctica esportiva. 

- Com vares iniciar – te a l’esport: pares, escola, amics, altres. 

- Per quin motiu varen iniciar l’esport: per una campanya de promoció, pels 

meus pares, amb un equip de l’escola, per diversió i oci, per mantenir – me en 

forma, per estar amb els amics, per competir. 

- Perquè no practiques qualque esport: manca de temps, altres preferències, és 

avorrit, és car, altres. 

 

Instruments. 

L’instrument utilitzat per recollir tota la informació i poder realitzar aquesta 

investigació ha estat un qüestionari elaborat per Palou, però amb unes petites 

modificacions pròpies, per tal d’adaptar – lo millor a l’objectiu del nostre estudi. Aquest 

qüestionari se pot observar al final del treball, a l’apartat d’annex.  
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Resultats. 

En aquest apartat analitzarem els diferents resultats obtinguts a partir de les 

enquestes d’acord als objectius plantejats anteriorment. Per tant, en primer lloc, podrem 

observar els resultats que ens mostraran el nivell d’activitat física que realitzen els 

nostres alumnes, a continuació, veurem els resultats que fan referència a les opinions i 

interessos de la pràctica esportiva i, finalment, trobarem els resultats que ens permetran 

identificar el motiu pel qual els alumnes realitzen o no activitat física. 

Objectiu: Identificar el nivell d’activitat física dels alumnes de tercer cicle 

d’Educació Primària, en funció de les variables sociodemogràfiques. 

A la taula 9 podem observar els resultats que ens afirmen que una gran part dels 

alumnes de tercer cicle d’Educació Primària realitzen qualque activitat física fora de les 

classes d’Educació Física de l’escola. 

Taula 9. 

Practiques qualque esport fora de les classes d’Educació Física 

 Total Homes Dones 

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

154 

% 

100  

(N)  

181 

% 

100  

Sí 288 86 132 85,8 156 86,2 

No 47 14 22 14,2 25 13,8 

 

El 86% de les persones enquestades afirmen practicar esport fora de les classes 

d’Educació Física, mentre que un 14% no practiquen cap activitat física fora de l’horari 

escolar. En funció del gènere, podem dir que un 85,8% dels homes practiquen esport i 

un 14,2% no practiquen. En canvi, un 86,2% de les dones sí que practiquen esport i un 

13,8% no. 

A la taula 10 podem observar que la quantitat de pràctica varia segons el nivell 

d’estudis dels pares. Els estudis universitaris són els que presenten una major pràctica 
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esportiva amb un 91,5%,però no tenir estudis no presenta el percentatge més baix, sinó 

que el presenta el tenir només l’Educació General Bàsica amb un 75% . 

Taula 10. 

Taxes de pràctica esportiva segons el nivell socioeconòmic i nivell d’estudis dels pares 

 Practica esport No practica esport 

(N) 288 % 86 (N) 47 % 14 

Nivells d’estudis dels Pares 

Sense 51 78,5 14 21,5 

EGB 39 75 13 25 

BUP – COU  63 91,3 3 8,7 

FP 38 82,6 8 17,4 

Universitaris 97 91,5 9 8,5 

Nivell socioeconòmic dels Pares 

Baix 2 50 2 50 

Mitjà – Baix 23 76,7 7 23,3 

Mitjà – Mitjà 180 86,5 28 13,5 

Mitjà – Alt 66 89,2 8 10,8 

Alt 17 89,5 2 10,5 

 

En aquesta taula també podem observar que la quantitat de pràctica augmenta de 

forma progressiva d’acord al nivell socioeconòmic dels pares. Així entre les persones de 

nivell socioeconòmic baix, un 50%, practica esport i aquest percentatge puja fins un 

89,5% en el cas de persones amb un nivell socioeconòmic alt.  

Podem afirmar que el nivell d’estudis dels pares no afecta a la pràctica esportiva 

dels alumnes, ja que, per molt que la majoria que practiquen esport fora de les classes 
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d’Educació Física tenen pares universitaris, els alumnes que tenen pares sense estudis 

també representen un percentatge superior davant d’altres que tenen estudis. En canvi, 

el nivell socioeconòmic dels pares si que afecta a la pràctica esportiva, ja que a la taula 

10 s’observa com augmenta progressivament el nivell de pràctica a mesura que 

augmenta el nivell socioeconòmic.  

A la taula 11 podem observar que existeixen grans diferències entre l’edat d’inici i 

el nivell de pràctica. Quant més alt és el nivell de pràctica, més prematura va ser la 

iniciació a la pràctica esportiva. Les persones que presenten un nivell de pràctica alt 

varen iniciar – se a la pràctica esportiva amb una mitjana d’edat de 5,8 anys, mentre que 

les persones que tenen un nivell baix de pràctica esportiva obtenen una mitjana en l’edat 

d’inici de 7,7 anys. Per tant, existeix una diferència de quasi dos anys en l’edat en que 

es varen iniciar tots aquests alumnes.  

Podem afirmar que quant més alt és el nivell de pràctica més prematura va ser la 

iniciació esportiva, en canvi, quant més baix és la pràctica esportiva la iniciació va ser 

més tardana.  

Taula 11. 

Edat d’inici en funció del nivell de pràctica 

 N 288 % 100 Edat inici 

Baix  164 56,94 7,7 

Mitjà  78 27,08 6,8 

Alt  46 15,98 5,8 

 

Fent referència al temps dedicat a la pràctica esportiva fora de les classes 

d’Educació Física, podem veure a la taula 12 que la dedicació majoritària a la pràctica 

esportiva és entre 2 i 4 hores setmanals amb un 40,6%, seguit de 4 a 8 hores amb un 

27,1%. Un 16,3% dels alumnes enquestats dediquen menys de 2 hores setmanals a la 

pràctica esportiva i, tan sols, un 3,5% dels estudiants afirmen dedicar més de 12 hores 

setmanals a la pràctica esportiva. 
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En quant al gènere, els homes que practiquen 2 – 4 hores setmanals a la pràctica 

esportiva representen el 43,2%, seguit de 4 – 8 hores amb un 33,3%. En canvi, un 

38,5% de les dones dediquen de 2 a 4 hores setmanals a la pràctica esportiva, seguit pel 

grup de menys de 2 hores amb un 22,4%. Per tant, podem observar que  els homes 

dediquen més hores setmanals a la pràctica esportiva que les dones, ja que les hores 

majoritàries a la pràctica esportiva d’ambdós grups es troba entre 2 i 4 hores i hi ha una 

diferència d’un 5% aproximadament en favor dels homes, seguidament el següent grup 

majoritari d’hores dedicades a la pràctica esportiva dels homes incrementa, en canvi, la 

de les dones disminueix.  

Taula 12. 

Hores dedicades 

 Total Homes Dones 

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Menys de 2 hores 47 16,3 12 9,1 35 22,4 

2 – 4 hores 117 40,6 57 43,2 60 38,5 

4 – 8 hores  78 27,1 44 33,3 34 21,8 

8 – 12 hores 36 12,5 15 11,4 21 13,5 

Més de 12 hores 10 3,5 4 3 6 3,8 

 

A continuació, distribuirem als alumnes enquestats segons el seu nivell de 

pràctica. Com ja hem comentat a l’apartat anterior, se considera que un alumne té un 

nivell baix de pràctica si realitza menys de quatres hores setmanals a la pràctica 

esportiva fora de les classes d’Educació Física, té un nivell mitjà de pràctica si realitza 

entre quatre i vuit hores setmanals i té un nivell alt de pràctica si dedica més de vuit 

hores setmanals a alguna activitat física fora de l’horari lectiu. 
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Taula 13. 

Distribució dels nivells de pràctica esportiva 

 Total Homes Dones 

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Nivell baix de pràctica  164 56,9 69 52,3 95 61 

Nivell mitjà de pràctica  78 27,1 44 33,3 34 21,2 

Nivell alt de pràctica   46 16 19 14,4 27 17,8 

 

Al nivell baix de pràctica podem observar més de la meitat dels alumnes 

enquestats. Al nivell baix de pràctica se situen 164 alumnes, que representen un 56,9%. 

Dels 164 estudiants 69 són homes que representen el 52,3% i 95 són dones que 

representen un 61%. 

Al nivell mitjà de pràctica hi trobem 78 alumnes enquestats, dels quals 44 són 

homes i 34 són dones, amb un 33,3% i 21,2%, respectivament. 

Al nivell alt de pràctica se situen 46 subjectes, dels quals 19 són homes amb un 

14,4% i 27 són dones amb un 17,8%. 

Amb tot això podem dir que les dones que fan esport presenten una dedicació 

horària setmanal inferior a la dels homes. 

A la següent taula podrem conèixer els hàbits esportius dels pares, 

independentment de si els alumnes enquestats realitzen o no qualque pràctica esportiva 

fora de les classes d’Educació Física. D’aquesta manera, podrem saber si els hàbits 

esportius dels pares influeixen en la iniciació esportiva dels fills. 
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Taula 14. 

El teu pare practica o ha practicat esport 

 Total Practica  No practica  

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

288 

% 

100  

(N)  

47 

% 

100  

Sí  111 33,1 99 34,4 12 25,5 

Sí, però ara no 172 51,3 147 51 25 53,2 

No   52 15,6 42 14,6 10 21,3 

 

El 84,4% dels alumnes enquestats afirmen que el seu pare practica o ha practicat 

anteriorment esport, mentre que un 15,6% dels enquestats diuen que el seu pare no ha 

fet mai esport. 

En quant a si practiquen o no activitat esportiva podem observar diferències 

significatives. Entre les persones que practiquen esport, un 34,4% afirmen que el seu 

pare fa esport de forma habitual, en canvi, entre les persones que no practiquen esport, 

només un 25,5% afirmen que el pare practica esport de forma habitual. Per tant, existeix 

una diferència del 8,9% . També podem observar que un 21,3% dels no practicants 

afirmen que el seu pare no ha fet mai esport, mentre que només un 14,6% dels 

practicants afirmen que el seu pare no ha practicat mai esport. Per tant, existeix una 

diferència del 6,7%. 

A continuació passarem a conèixer els hàbits esportius de les mares, 

independentment de si els alumnes enquestats realitzen o no qualque pràctica esportiva 

fora de les classes d’Educació Física.  
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Taula 15. 

La teva mare practica o ha practicat esport 

 Total Practica  No practica  

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

288 

% 

100  

(N)  

47 

% 

100  

Sí  71 21,2 67 23,3 4 8,5 

Sí, però ara no 145 43,3 126 43,8 19 40,4 

No   119 35,5 95 32,9 24 51,1 

 

El 64,5% dels alumnes enquestats afirmen que la seva mare practica o ha practicat 

anteriorment esport, mentre que un 35,5% dels enquestats diuen que la seva mare no ha 

fet mai esport. 

En quant a si practiquen o no activitat esportiva podem observar que entre les 

persones que practiquen esport, un 23,3% afirmen que la seva mare fa esport de forma 

habitual, en canvi, entre les persones que no practiquen esport, un 8,5% afirmen que la 

mare practica esport de forma habitual. En canvi, un 51,1% dels no practicants afirmen 

que la seva mare no ha fet mai esport i un 32,9% dels practicants afirmen que la seva 

mare no ha practicat mai esport.  

Per tant, podem observar que el percentatge de pares que practiquen o han 

practicat esport és molt superior al de les mares que ho fan.  

Amb la taula 16 podrem conèixer quins són els esports més practicats pels 

alumnes de tercer cicle d’Educació Primària. De tots els esports que s’observen a la 

llista, els més practicats són el Bàsquet, amb un 24,7%; Futbol, amb un 21,2%; Dansa, 

amb un 11,5%; Natació, amb un 9,7% i Arts Marcials amb un 8,7%. 
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Taula 16. 

Esports més practicats 

 Total 

practicants 

Homes 

practicants 

Dones 

practicants  

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Aeròbic  0  0  0  

Atletisme  3 1 0  3 2 

Arts Marcials 25 8,7 17 12,9 8 5,1 

Bàsquet  71 24,7 28 21,2 43 27,6 

Ciclisme  5 1,7 3 2,3 2 1,3 

Dansa  33 11,5 2 1,5 31 19,9 

Excursionisme  4 1,4 4 3 0  

Futbol  61 21,2 55 41,7 6 3,8 

Gimnàstica  20 6,9 1 0,8 19 12,2 

Handbol  0  0  0  

Hoquei  0  0  0  

Natació  28 9,7 8 6,1 20 12,8 

Tennis  4 1,4 3 2,3 1 0,6 

Voleibol  7 2,4 0  7 4,5 

Esquaix  0  0  0  

Altres  27 9,4 14 8,2 13 10,2 
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Si ens fixem en el gènere podem trobar diferències entre els homes i les dones. 

Mentre que la gran majoria dels homes es decanten únicament pels esports col·lectius, 

entre les dones se poden apreciar gran varietats d’esports, ja siguin individuals o 

col·lectius. Hem de destacar que el Bàsquet ha estat l’esport més practicant entre els 

nostres enquestats, tant homes com dones, entre els homes se troba en segona posició, 

però es troba amb un alt percentatge.  

Els esports més practicats per les dones són el Bàsquet, amb un 27,6%; Dansa, 

amb un 19,9%; Natació, amb un 12,8% i Gimnàstica amb un 12,2%. Entre els homes, 

els esports més destacats són el Futbol amb un 41,7% i el Bàsquet amb un 21,2%. 

A la taula 17 observem amb qui practiquen habitualment esport els nostres 

alumnes enquestats. Tant homes com dones l’opció majoritària de pràctica és “Amb 

l’equip” amb un 66,4%; seguit per “Amb un grup d’amics” amb un 16,3%. Amb això, 

podem deduir que l’activitat física és un mitjà de relació social per als alumnes de tercer 

cicle d’Educació Primària, perquè la majoria dels alumnes que practiquen esport ho fan 

amb amics i/o persones de les seves edats. Per aquest motiu, hem de destacar la poca 

importància de les famílies entre els practicants d’activitat física, ja que només un 

12,8% dels alumnes enquestats practiquen esport amb un familiar. 

Taula 17. 

Habitualment amb qui fan esport 

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Tot sol 13 4,5 6 4,5 7 4,5 

Amb un grup d’amics 47 16,3 19 14,4 28 18 

Amb un familiar 37 12,8 10 7,6 27 17,3 

Amb l’equip 191 66,4 125 73,5 66 60,2 
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A continuació, hem de conèixer com practiquen esport els nostres alumnes 

enquestats. 

Taula 18. 

Com practiquen esport 

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Pel meu compte 49 17 16 12,1 33 21,2 

Tan sols a l’escola 6 2,1 2 1,5 4 2,6 

Activitat extraescolar  37 12,8 13 9,8 24 15,4 

Clubs/Federacions 196 68,1 101 76,6 95 60,8 

 

Com podem observar a la taula, un 68,1% dels alumnes enquestats afirmen 

practicar esport com a membre d’un club o federació; un 17% practica pel seu compte i 

un 12,8% ho fa com a activitat extraescolar. 

Fent referència al gènere, podem veure que de forma majoritària els homes amb 

un 76,6% i les dones amb un 60,8% practiquen esport com a membres d’un club o 

federació; el 12,1% dels homes i el 21,2% de les dones afirmen practicar – ho pel seu 

compte. Com a activitat extraescolar, un 9,8% dels homes i un 15,4% de les dones ha 

triat aquesta opció. 

Amb aquesta taula podem conèixer la importància que els nostres alumnes 

proporcionen a l’activitat física lligada a institucions o clubs, ja que la gran majoria dels 

alumnes enquestats, ja siguin homes o dones, afirmen practicar esport formant part d’un 

club o d’una federació.  
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Però hem de saber si els factors sociodemogràfics que envolten als nostres 

alumnes influeixen a l’hora de practicar activitat física d’una forma determinada o d’una 

altra. 

Taula 19. 

Formes de fer esport segons les característiques sociodemogràfiques 

(N) 

288 

Pel meu 

compte 

Escola Activitat 

extraescolar 

Club - 

Federació 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Gènere 

Homes (132) 16 12,1 2 1,5 13 9,8 101 76,6 

Dones (156)  33 21,2 4 2,6 24 15,4 95 60,8 

Lloc de Residència 

Palma (126) 33 26,2 6 4,8 23 18,3 64 50,7 

Pobles  (162) 16 9,9 0  14 8,6 132 81,5 

Nivell socioeconòmic 

Alt (17) 2 11,8 1 5,9 6 35,3 8 47 

M – A (62)  9 14,5 1 1,6 9 14,5 43 69,4 

M – M (184)  35 19 2 1,1 16 8,7 131 71,2 

M – B (23)   3 13 0  6 26,1 14 60,9 

Baix (2) 0  2 100 0  0  

 

En quant al gènere, tant homes com dones es decanten per la pràctica esportiva 

formant part d’un club o d’una federació, però hem de destacar que, així com la gran 
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majoria dels homes enquestats únicament formen part d’un club o federació, les dones 

també trien practicar esport pel seu compte.  

Fent referència al lloc de residència, podem observar que els alumnes enquestats 

que viuen a pobles representen un 81,5% els que formen part de clubs o federacions, 

enfront al 50,7% dels que habiten a Palma, havent una diferència molt considerable 

d’un 30,8%. Així com als pobles formar part de clubs o federacions és prioritari davant 

les altres formes de pràctica esportiva, a Palma podem observar que els alumnes 

enquestats també trien realitzar esport pel seu compte (26,2%) i com a activitat 

extraescolar (18,3%). Destacant que cap dels alumnes enquestats, ja siguin de Palma o 

de la resta de Mallorca, dona importància a la pràctica esportiva a l’escola. 

El nivell socioeconòmic dels pares afecta a l’hora de triar la forma de practicar 

activitat física, ja que quant més alt és el nivell socioeconòmic més es decanten per 

formar part de clubs o federacions esportives. 

Seguidament, hem d’analitzar el tipus d’instal·lacions esportives que utilitzen els 

nostres alumnes enquestats a l’hora de realitzar la pràctica esportiva.  

Taula 20. 

Quines instal·lacions utilitzes, habitualment, per jugar o fer esport 

 Total Homes   Dones   

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

154 

% 

100  

(N)  

181 

% 

100  

Instal·lacions esportives públiques  42 12,5 18 11,7 24 13,3 

Escola  58 17,3 20 13 38 21 

Llocs públics   73 21,8 34 22,1 39 21,5 

Club esportiu 162 48,4 82 53,2 80 44,2 
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A la taula 20 podem observar que el 48,4% dels alumnes enquestes utilitzen les 

instal·lacions dels clubs esportius, un 21,8% afirmen realitzar la pràctica esportiva a 

llocs públics, el 17,3% es decanten per les instal·lacions de l’escola i el 12,5% per les 

instal·lacions públiques. Quasi la meitat dels alumnes enquestats s’han decantat per les 

instal·lacions dels clubs esportius. 

Fen referència al gènere, podem afirmar que tant homes com dones presenten les 

mateixes preferències davant les instal·lacions que utilitzen a l’hora de practicar activitat 

física. De forma majoritària, ambdós sexes, es decanten per utilitzar les instal·lacions 

dels clubs esportius i una minoria prefereix les instal·lacions esportives públiques. 

Objectiu: Avaluar els interessos i les opinions dels alumnes cap a la pràctica 

d’activitat física. 

L’autopercepció que se té sobre un mateix és important a l’hora de practicar 

qualque activitat física, ja que segons com ens vegem continuarem amb aquesta o no. 

Per aquest motiu, hem de conèixer con se consideren els nostres alumnes a l’hora de fer 

esport. 

Taula 21. 

Com et consideres a l’hora de fer esport 

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Molt bo  58 20,1 27 20,5 31 18,9 

Bo  196 68,1 103 78 93 59,6 

Regular    32 11.1 2 1,5 30 19,2 

Dolent  2 0,7 0  2 2,3 

Molt dolent  0  0  0  
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El 20,1% dels alumnes enquestats se consideren molt bo a l’hora de realitzar 

esport, més de la meitat, 68,1%, se consideren bons, l’11,1% se consideren acceptables i 

només el 0,7% se consideren dolents. Cal destacar que ningú se considera molt dolent. 

Fent referència al gènere, podem observar que un 20,5% dels homes enquestes es 

consideren molt bons en la seva pràctica esportiva, mentre que les dones ho fan en un 

18,9%. El 78% dels homes es consideren bons davant del 59.6% de les dones, només un 

1,5% dels homes es consideren acceptables, mentre que un 19,2% i un 2,3% de les 

dones se consideren acceptables i dolentes. 

Se poden observar grans diferències entre els homes i les dones, considerant que 

els homes tenen millor autopercepció que les dones. 

A continuació, coneixerem els interessos i les opinions sobre l’activitat física dels 

nostres alumnes enquestats. 

Taula 22. 

Interès cap a l’activitat física 

 Total Homes   Dones   

(N)  

335 

%  

100 

(N)  

154 

% 

100  

(N)  

181 

% 

100  

Molt  190 56,7 99 64,3 91 50,3 

Bastant 103 30,7 44 28,6 59 32,6 

Regular    34 10,1 7 4,5 27 15 

Poc  8 2,5 4 2,6 4 2,1 

Gens  0  0  0  

 

Independentment de si els alumnes enquestats practiquen esport o no, més de la 

meitat tenen interès cap aquest, com mostra la taula anterior un 56,7% estan molt 



49 

 

interessats, el 30,7% estan bastants interessats i només un 12,6% afirma estar poc 

interessat.  

En quant al gènere, només podem trobar diferències a l’apartat “Regular”, mentre 

que un 15% de les dones afirmen no estar massa interessades per l’esport, només un 

4,5% dels homes comparteixen aquesta afirmació. Per tant, podem observar quin gènere 

mostra més interès cap a la pràctica esportiva. 

A la taula 23 podem observar que un 95,8% dels alumnes enquestats tenen 

intenció de continuar amb la pràctica esportiva en un futur. En quant al gènere no 

trobem cap diferència entre homes i dones, ja que, aproximadament la meitat d’ambdós 

sexes, afirmen continuar amb la pràctica esportiva, independentment dels estudis. Però 

si observem el 3,2% de diferència entre els homes i les dones, podem destacar que les 

dones donen una mica més d’importància als estudis que els homes. 

Taula 23. 

Futur de pràctica esportiva 

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Sempre   151 52,4 75 56,8 76 48,7 

Sí, si els estudis ho permeten  125 43,4 55 41,7 70 44,9 

No   12 4,2 2 1,5 10 6,4 

  

Fent referència a la importància de l’Educació Física davant de la resta de 

matèries podem observar que un 82% dels alumnes enquestats consideren que 

l’assignatura d’Educació Física té la mateixa importància que la resta d’assignatures. Si 

observem la taula que hi ha a continuació podem veure com augmenta la importància de 

l’Educació Física a mesura que augmenta el nivell de pràctica, encara que les 

diferències no són molt significatives. 
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Taula 24. 

Importància de l’assignatura d’Educació Física 

 No practica Baix  Mitjà  Alt  

(N) 

47 

% 

100 

(N)  

164 

%  

100 

(N)  

78 

% 

100 

(N)  

46 

% 

100 

Si (n) 275 / % 82,1 31 66 133 81,1 67 85,9 44 95,7 

No (n) 60 / % 17,9 16 34 31 18,9 11 14,1 2 4,3 

 

Taula 25. 

Com afecta l’activitat física als estudis 

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Positivament  66 22,9 26 19,7 40 25,6 

Negativament   11 3,8 6 4,5 5 3,2 

No afecta   211 73,3 100 75,8 111 71,2 

  

A la taula anterior, podem observar que més de la meitat dels alumnes enquestats 

(73,3%) afirmen que realitzar activitat física no afecta als estudis, en canvi, un 22,9% 

afirma que afecta positivament i un 3,8% diuen que afecta negativament. Fent referència 

al gènere no podem observar grans diferències entre ambdós sexes, ja que tant la 

majoria d’homes com la de dones afirmen que l’activitat física no afecta als estudis i 

només una minoria afirma que afecta negativament. 
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Objectiu: Conèixer els motius d’inici a la pràctica esportiva i/o els motius pels 

quals no se realitza pràctica esportiva. 

Taula 26. 

Iniciació a la pràctica esportiva  

 Total Homes   Dones   

(N)  

288 

%  

100 

(N)  

132 

% 

100  

(N)  

156 

% 

100  

Per una campanya de promoció  1 0,3 1 0,8 0  

Pels meus pares 36 12,5 19 14,4 17 10,9 

Per estar amb els amics 25 8,7 17 12,9 8 5,1 

Per diversió i oci 108 37,5 45 34,1 63 40,4 

Per estar en forma 52 18 26 19,7 26 16,7 

Per competir  50 17,4 17 12,9 33 21,2 

Altres  16 5,6 7 5,2 9 5,7 

  

Com podem veure a la taula 26, el motiu majoritari d’iniciació a la pràctica 

esportiva és per diversió i oci amb un 37,5%; seguit d’un 18% pel motiu d’estar en 

forma i un 17,4% per competir. El motiu d’haver iniciat la pràctica esportiva pels pares 

ocupa la quarta posició amb un 12,5%; seguit pels amics amb un 8,7%. Les campanyes 

de promoció ocupen la darrera posició amb un percentatge del 0,3%. Cal destacar que 

als nostres alumnes el que més els hi crida l’atenció dels esports és passar una bona 

estona i divertir –se, a més d’estar en forma i competir, en menor importància trobem 

per complaure als pares i per estar amb els amics. 

En quant al gènere s’hi observen diferències significatives entre els homes i les 

dones. Així com les dones prioritzen “Diversió i oci”, “Estar en forma” i “Competir”, 
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els homes també consideren les altres opcions com a motiu per a la seva iniciació a 

l’esport. 

Finalment, coneixerem el motiu perquè alguns dels alumnes enquestats no 

realitzen cap activitat física. 

Taula 27. 

Motius per no practicar esport  

 Total Homes   Dones   

(N)  

47 

%  

100 

(N)  

22 

% 

100  

(N)  

25 

% 

100  

Manca de temps 21 44,7 14 63,6 7 28 

Altres preferències  1 2,1 0  1 4 

És avorrit  0  0  0  

És car 22 46,8 6 27,3 16 64 

Altres  3 6,4 2 9,1 1 4 

  

Com podem observar a la taula anterior, els motius principals per no realitzar cap 

activitat física fora de l’assignatura d’Educació Física són la manca de temps i perquè és 

car, amb un 44,7% i 46,8% respectivament. A continuació, trobem que un 2,1% dels 

alumnes tenen altres preferències i en quart lloc trobem “altres motius” amb un 6,4%. 

En funció del gènere trobem que un 64% de les dones no practiquen activitat 

física fora de les classes d’Educació Física perquè consideren que és car i el 63,6% dels 

homes per falta de temps. 
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Conclusions. 

Finalitzat l’anàlisi de tots els resultats obtinguts en aquesta investigació sobre el 

nivell d’activitat física que tenen els alumnes de tercer cicle d’Educació Primària amb 

edats d’entre 10 i 12 anys, passarem a extreure les diferents conclusions. 

- La possibilitat de realitzar activitat física fora de les classes d’Educació Física 

està present dins l’estil de vida dels nostres alumnes. 

- Podem trobar diferències entre els homes i les dones en quant a realitzar activitat 

física, però aquestes diferències no són molt significatives, ja que el nombre de 

dones que afirmen no practicar cap activitat física fora de les classes d’Educació 

Física no presenta molta diferència al nombre d’homes que no realitzen activitat 

física.  

- Que el pare o la mare practiqui o hagi practicat qualque activitat física influeix a 

que els fills també practiquin. 

- El nivell socioeconòmic dels pares influeix en la pràctica d’activitat física dels 

alumnes, ja que el nombre de practicants augmenta a mesura que augmenta el 

nivell socioeconòmic. 

- El nivell d’estudis dels pares no afecta a la practica esportiva. Cal destacar que el 

nombre d’alumnes amb pares universitaris i que realitzen activitat física és 

majoritari davant d’altres opcions, però el nombre d’alumnes que realitzen 

activitat física i els seus pares no tenen estudis també és bastant elevat en 

comparació a altres opcions que inclouen alguns estudis. 

- L’edat d’iniciació a l’esport d’aquells alumnes que tenen un nivell alt de pràctica 

és molt prematura ja que presenten una mitjana de 5,8 anys. 

- Fent referència a la freqüència de pràctica, podem destacar que més de la meitat 

realitza menys de quatre hores setmanals a l’activitat física fora de les classes 

d’Educació Física, per tant, un 56,94% presenta un nivell baix de pràctica, 

mentre que només el 15,98% té un nivell alt de pràctica i un  27% presenten un 

nivell mitjà. Cal destacar que no hi ha moltes diferències de gènere, ja que un 

52,3% dels homes tenen un nivell baix de pràctica davant del 61% de les dones, 
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i un 17,8% de les dones tenen un nivell alt de pràctica enfront al 14,4% dels 

homes. 

- En quant a la tipologia de pràctica podem dir que els alumnes mallorquins 

prefereixen majoritàriament els esports col·lectius, però podem destacar que així 

com els homes únicament es decanten per aquests tipus d’esports, les dones 

també prefereixen els individuals. 

- La majoria dels alumnes enquestats practiquen esport habitualment amb els seus 

equips i amb els amics. Per tant, la família influeix molt poc sobre les persones 

d’aquestes edats i la pràctica d’activitat física sense companyia és una modalitat 

inexistent, degut a la poca edat que presenten els alumenes enquestats. Lligat a 

aquesta conclusió, podem afirmar que la forma majoritària de practicar activitat 

física és pels clubs i les federacions, encara que les dones també ho fan pel seu 

compte. 

- D’acord amb els resultats obtinguts en aquesta investigació de forma majoritària 

(88,2%) els nostres alumnes se consideren molt bons i bons a l’hora de realitzar 

activitat física. Fent referència al gènere hi podem trobar certes diferències entre 

homes i dones, ja que la majoria dels homes se consideren únicament bons i 

molt bons, mentre que algunes dones passen a considerar – se acceptables a 

l’hora de realitzar activitat física.  

- Independentment del gènere i de si practiquen o no activitat física, tots els 

alumnes enquestats mostren interès cap aquesta. El percentatge de persones que 

afirmen no tenir cap interès pel tema és molt insignificant, 2,5%. 

- Podem afirmar que el futur de l’activitat física dels nostres alumnes està garantit, 

ja que el 95,8% afirmen continuar amb la pràctica esportiva, encara que un 

43,4% estan condicionats pels estudis. Cal destacar que el percentatge de dones 

que tenen clar que no continuaran amb l’activitat física en un futur és més elevat 

que el dels homes, encara que aquest percentatge de no continuar amb la pràctica 

esportiva és molt insignificant (4,2%). 
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- Per als alumnes mallorquins, independentment del seu gènere i de si practiquen 

o no activitat física, l’assignatura d’Educació Física té la mateixa importància 

que la resta d’assignatures. 

- La iniciació a la pràctica esportiva dels alumnes mallorquins és deguda, de 

forma principal però no majoritària, per diversió i oci. Considerant altres 

opcions com la de competir i la d’estar en forma. Sent la primera més destacada 

en dones que en homes i la segona a la inversa. 

- Finalment, els alumnes que no realitzen cap activitat física fora de les classes 

d’Educació Física és degut a la manca de temps i a que ho consideren car, 

aquestes dues opcions són les majoritàries de forma equitativa, 44,7% i 46,8% 

respectivament. Més de la meitat dels homes que no practiquen activitat física es 

decanten per la manca de temps, mentre que la majoria de les dones ho 

consideren car. 

Amb tot això podem dir que els alumnes de tercer cicle d’Educació Primària 

realitzen activitat física fora de les classes d’Educació Física, però amb un nivell baix de 

pràctica, ja que dediquen menys de quatre hores setmanals. Cal destacar que el nivell 

d’estudis dels pares no afecta en aquesta pràctica esportiva, però sí el nivell 

socioeconòmic. Així com també influeix que els pares practiquin o hagin practicat 

esport en la seva vida, ja que la probabilitat de que els fills també practiquin és major. 

No s’han trobat moltes diferències significatives entre homes i dones, encara que 

cadascú té les seves preferències en alguns aspectes determinats. Els nostres alumnes se 

decanten per activitats col·lectives, per divertir – se i passar una bona estona. Podem 

observar que tots, independentment de si realitzen o no activitat física mostren molt 

d’interès cap aquesta. Tots tenen una bona percepció de sí mateixos davant l’esport. I 

els principals motius de no practicar activitat física és la falta de temps i temes 

econòmics. 
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Comparació de resultats. 

Si tornem a l’estudi de Palou, podem observar que hi ha petites diferències entre 

un estudi i un altre.  

A partir de les taules següents, podrem observar més clarament les diferències  i 

les semblances entre l’estudi realitzat a l’any 2.000 i l’estudi realitzat al 2.015.  

En aquesta taula podem observar com el percentatge d’alumnes que practiquen 

activitat física fora de les classes d’Educació Física ha incrementat un 10,6% en 15 

anys. Considerant que avui en dia són més els alumnes que realitzen activitat física fora 

de l’escola. 

Taula 28. 

Practiques qualque esport fora de les classes d’Educació Física?  

 Sí practica No practica   

2.000 75,4% 24,6% 

2.015  86% 14% 

  

A la taula que presentem a continuació, podem observar que fa 15 anys el nivell 

d’estudis dels pares afectava a la pràctica esportiva dels fills, ja que si observem l’estudi 

de Palou se veu com augmenta progressivament el percentatge d’alumnes que realitzen 

activitat física fora de l’escola a mesura que va augmentant el nivell d’estudis dels 

pares. En canvi, avui en dia, el nivell d’estudis dels pares no afecta als fills a l’hora de 

practicar o no activitat física. 

Per una altra part, el nivell socioeconòmic dels pares afectava fa 15 anys i afecta 

avui en dia a l’hora de realitzar activitat física fora de les classes d’Educació Física, 

perquè observant els resultats d’ambdós anys augmenten considerablement el 

percentatge d’alumnes que practiquen activitat física a mesura que augmenta el nivell 

socioeconòmic d’aquests.  
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Taula 29. 

Taxes de pràctica esportiva segons el nivell socioeconòmic i nivell d’estudis dels pares 

 Practica esport No practica esport 

2.000(75,4%) 2.015 (86%) 2.000(24.6%) 2.015 (14%) 

Nivells d’estudis dels Pares 

Sense 71,1 78,5 28,8 21,5 

EGB 71,6 75 28,3 25 

BUP – COU  77,1 91,3 22,9 8,7 

FP 82,5 82,6 17,5 17,4 

Universitaris 84,7 91,5 15,3 8,5 

Nivell socioeconòmic dels Pares 

Baix 61,1 50 38,9 50 

Mitjà – Baix 73 76,7 27 23,3 

Mitjà – Mitjà 75,1 86,5 24,8 13,5 

Mitjà – Alt 78,7 89,2 21,2 10,8 

Alt 76,7 89,5 23,3 10,5 

 

A la taula 30 podem observar que a l’any 2.000 el percentatge d’alumnes que 

realitzaven un nivell alt de pràctica és major que a l’any 2.015, així com el percentatge 

d’alumnes que tenen un nivell baix de pràctica és menor al 2.000 que al 2.015, mentre 

que el percentatge d’alumnes que representa el nivell mitjà és molt semblant en ambdós 

anys. Tot i així, hem de dir que fa 15 anys el nivell de pràctica era major que avui en 

dia, encara que la gran majoria d’alumnes que realitzen activitat física fora de les 

classes d’Educació Física presenten un nivell baix de pràctica, tant avui com fa 15 anys. 
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Taula 30. 

Nivell de pràctica   

 2.000 2.015   

Nivell baix de pràctica  50,4% 56,9% 

Nivell mitjà de pràctica   29,9% 27,1% 

Nivell baix de pràctica  19,7 16% 

  

A les dues taules que se mostren a continuació podem observar que el fet de que 

els pares practiquin o hagin practicat qualque esport afecta als fills a l’hora de que 

aquests també en  practiquin. Ja que si els pares, tant el pare com la mare, practiquen o 

han practicat qualque esport hi ha més possibilitats de que els fills també en practiquin.   

Taula 31. 

El teu pare practica o ha practicat qualque esport? 

 Practica  No practica  

2.000 2.015  2.000 2.015  

Sí  25,3% 34,4% 12,3% 25,5% 

Sí, però ara no 51,1% 51% 47,6% 53,2% 

No   22,4% 14,6% 37,3% 21,3% 
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Taula 32. 

La teva mare practica o ha practicat qualque esport? 

 Practica  No practica  

2.000 2.015  2.000 2.015  

Sí  18,7% 23,3% 8,9% 8,5% 

Sí, però ara no 38,7% 43,8% 30% 40,4% 

No   42,5% 32,9% 59,7% 51,1% 

 

A la taula 33 podem observar que, independentment del gènere i de l’any, els 

alumnes opten per realitzar activitat física amb el seu equip i, en segona posició, amb un 

grup d’amics. Tot i que al 2.015 prefereixen realitzar activitat física amb un familiar 

abans que fer – ho tots sols, en canvi, al 2.000 preferien fer – ho tots sols abans que amb 

un familiar. 

Taula 33. 

Habitualment amb qui fan esport 

 Total Homes   Dones   

2.000 2.015 2.000 2.015  2.000 2.015  

Tot sol 6,7% 4,5% 4,9% 4,5% 9,2% 4,5% 

Amb un grup d’amics 28,1% 16,3% 25,6% 14,4% 31,5% 18% 

Amb un familiar 6,2% 12,8% 4,3% 7,6% 8,8% 17,3% 

Amb l’equip 59% 66,4% 65,2% 73,5% 50,4% 60,2% 
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Observant la taula següent podem veure que els alumnes de l’any 2.000 i els 

alumnes de l’any 2.015, independentment de si són homes o si són dones, practiquen 

esport, majoritàriament, als seus clubs o federacions.  

Taula 34. 

Com practiquen esport 

 Total Homes   Dones   

2.000 2.015 2.000 2.015  2.000 2.015  

Pel meu compte 25,9% 17% 22,5% 12,1% 30,5% 21,2% 

Tan sols a l’escola 2,5% 2,1% 2,2% 1,5% 3% 2,6% 

Activitat extraescolar  16,2% 12,8% 9,4% 9,8% 25,7% 15,4% 

Clubs/Federacions 55,3% 68,1% 65,9% 76,6% 40,8% 60,8% 

 

Amb els resultats de la taula 35 observem que els alumnes d’ambdós anys tenen 

una molt bona percepció d’ells mateixos, tant si són homes com si són dones, ja que un 

78,7% al 2.000 i un 88,8% al 2.015 se consideren bons o molt bons a l’hora de realitzar 

esport. Cal destacar que els alumnes de l’any 2.015 tenen millor percepció cap a ells 

mateixos, que els alumnes del 2.000 amb una diferència d’un 9,5%. Considerant – se un 

21,3% dels alumnes de l’any 2.000 no molt bons amb la seva pràctica esportiva, en 

canvi, només un 11,8% dels alumnes de l’any 2.015 se consideren d’aquesta manera, 

amb una diferència, també, d’un 9,5%.  

Fent referència al gènere podem dir que tant les dones de l’any 2.000 com les 

dones de l’any 2.015 tenen pitjor percepció d’elles mateixes que els homes del 2.000 i 

del 2.015. 
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Taula 35. 

Com et consideres a l’hora de fer esport 

 Total Homes   Dones   

2.000 2.015 2.000 2.015  2.000 2.015  

Molt bo  31,3% 20,1% 34,7% 20,5% 26,7% 18,9% 

Bo  47,4% 68,1% 44,6% 78% 51,3% 59,6% 

Regular    20% 11.1% 19,3% 1,5% 20,8% 19,2% 

Dolent  0,9% 0,7% 1%  0,8% 2,3% 

Molt dolent  0,4%  0,4%  0,4%  

 

Observant aquesta taula podem veure que els alumnes de l’any 2.015 presenten 

més interès que els alumnes de l’any 2.000 cap a l’activitat física, amb una diferència no 

molt significativa d’un 7%. També cal destacar que cap alumne de l’any 2.015 no té 

gens d’interès cap a l’activitat física, en canvi, un 1,3% dels alumnes del 2.000 sí que no 

tenen cap interès cap aquesta. 

Taula 36. 

Interès cap a l’activitat física   

 2.000 2.015   

Molt   53,1% 57,7% 

Bastant    28,3% 30,7% 

Regular   12% 10,1% 

Poc  3,8% 2,5% 

Gens  1,3%  
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En aquesta taula podem observar que no hi ha diferències entre les preferències 

dels alumnes de l’any 2.000 amb els alumnes de l’any 2.015 en quant a la iniciació a la 

pràctica esportiva, sent l’opció elegida per més de la meitat dels alumnes d’ambdós 

grups, haver iniciat la pràctica esportiva per diversió i oci. 

Taula 37. 

Iniciació a la pràctica esportiva   

 2.000 2.015   

Per una campanya de promoció 1,3% 0,3% 

Pels meus pares 11,3% 12,5% 

Per estar amb els amics 12,3% 8,7% 

Per diversió i oci 31,4% 37,5% 

Per estar en forma 23,5% 18% 

Per competir  11,3% 17,4% 

Altres  8,8% 5,6% 

  

A la taula 38 podem trobar diferències significatives entre l’any 2.000 i l’any 

2.015. Mentre que els alumnes de l’any 2.000 no realitzen esport per falta de temps, els 

alumnes del 2.015 és perquè ho consideren car. Seguidament, els alumnes de l’any 

2.000 presenten altres preferències, mentre que els alumnes de l’any 2.015 no tenen 

temps per a la pràctica esportiva. 
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Taula 38. 

Motius per no practicar esport    

 2.000 2.015   

Manca de temps 37,3% 44,7% 

Altres preferències  24,9% 2,1% 

És avorrit 10,6%  

És car 7,7% 46,8% 

Altres  19,4% 6,4% 

  

Amb tot això podem dir que avui en dia hi ha més alumnes que realitzen activitat 

física fora de les classes d’Educació Física, tot i que el nivell de pràctica és baix, en 

canvi, a l’any 2.000, encara que el nombre d’alumnes que realitzen activitat física fora 

de les classes d’Educació Física fos menor, el seu nivell de pràctica era major que la 

dels alumnes d’avui en dia. 

En quant al nivell d’estudis dels pares, podem dir que a l’any 2.000 sí que 

afectaven en la pràctica d’activitat física dels fills, considerant que quant més estudis 

tenien els pares major era el nombre d’alumnes que practicaven activitat física. En 

canvi, ara el nivell d’estudis dels pares no afecta en la pràctica esportiva.  

Sí que afecta el nivell socioeconòmic d’aquests a l’hora de realitzar activitat física 

fora de les classes d’Educació Física, tant a l’any 2.000 com avui en dia. 

També afecta que els pares hagin practicat o practiquin qualque esport, ja que hi 

ha més probabilitats de que els fills realitzin activitat física si els pares realitzen o han 

realitzat. 

Tant a l’any 2.000 com a l’any 2.015 els alumnes es decanten per practicar 

activitat física amb els seus amics i amb l’equip, això vol dir que tenen preferència cap a 

les activitats cooperatives. Així com també, els hi agrada l’activitat física per diversió i 

oci. 
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Cal destacar que els alumnes d’avui en dia tenen més bona percepció cap a ells 

mateixos que els alumnes de fa 15 anys. Considerant en ambdós casos, que les dones 

tenen pitjor percepció que els homes. 

Els alumnes de l’any 2.015 mostren el mateix interès cap a l’activitat física que 

els alumnes de l’any 2.000. 

Finalment, on se trobem més diferències és amb el motiu pel qual no realitzen 

activitat física. Fa 15 anys no realitzaven activitat física per manca de temps i perquè 

tenien altres preferències, avui en dia, no practiquen cap activitat física, també per 

manca de temps, però majoritàriament perquè ho consideren car. 
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Tenint en compte tots aquests aspectes esmentats anteriorment, haurem d’elaborar 

una proposta d’intervenció que permeti augmentar el nivell de pràctica dels alumnes i 

que permeti conscienciar – los de la importància de realitzar activitat física de forma 

diària i evitar dur una vida sedentària.  

Per tant, l’objectiu que pretén aconseguir aquesta proposta d’intervenció és 

incrementar el nivell de pràctica d’activitat física dels nostres alumnes. 

Aquesta proposta d’intervenció se divideix en quatre parts:  

En la primera part se farà una xerrada informativa on donarem a conèixer la 

importància de l’activitat física dins la nostra vida diària, quins hàbits hem de seguir per 

tal de tenir una vida activa, els beneficis que suposa ser individus actius, les 

conseqüències de dur una vida sedentària i els hàbits que hem d’evitar dins la nostra 

rutina. Així com també s’explicarà el propòsit d’aquesta proposta d’intervenció. Amb 

aquesta part pretenem donar a conèixer la importància de dur una vida activa, les pautes 

o els hàbits que han de seguir els alumnes per tal de poder ser individus actius.  

La segona part d’aquesta proposta d’intervenció consisteix en elaborar pòsters 

amb imatges i eslògans on quedi reflectida la importància de la vida activa, els distints 

hàbits saludables que hem de tenir dins la nostra rutina o els mals hàbits que hem 

d’evitar. En petits grups s’elaboraran els pòsters. Aquells que siguin més originals seran 

penjats pel centre educatiu, tant per les aules com pels passadissos. Amb aquesta part 

volem que els alumnes prenguin consciència sobre la vida activa, els hàbits saludables i 

els hàbits que han d’evitar dins la seva rutina, ja que a l’hora d’elaborar el pòster, 

aquests tres punts han de quedar ben remarcats, només ho podran fer de forma correcta 

si s’han conscienciat bé i tenen clar què han de fer i què no han de fer per tenir una vida 

activa. 

En la tercera part, continuarem amb els grups anteriors i repartirem a cada alumne 

una graella com la que se mostrarà a continuació. Aquesta graella presenta els dies de la 

setmana i una sèrie d’ítems. Cada alumne s’haurà de situar dins el dia de la setmana en 

la que se trobi i complir tots els ítems indicats, o tots els possibles. Si l’alumne 

compleix un ítem posarà un gomet dins el requadre pertinent, en canvi si l’ítem no s’ha 
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complit no s’ha de posar cap gomet. Aquests ítems se poden complir al llarg de tot el 

dia, tant durant l’horari lectiu com fora de l’horari escolar. Els diferents membres del 

grup se poden ajudar entre ells, fent quedades per tal de complir els ítems de forma 

conjunta o animant a la resta dels membres. Els pares seran els encarregats de posar els 

gomets i al dia següent, cada grup mostrarà les graelles al tutor. A aquell grup que hagi 

realitzat més ítems tindrà un premi (privilegi), com per exemple ser capitans a l’hora de 

crear grups, triar l’activitat que volen realitzar els darrers minuts de classe d’Educació 

Física, ser els responsables de la classe (vigilar, fer encàrrecs, repartir, ajudar, etc), etc. 

Els alumnes han d’actuar de forma conjunta i s’han de preocupar de que tots els 

membres realitzen el major nombre d’ítems, ja que per poder optar al privilegi se tindrà 

en compte el nombre d’ítems aconseguits a nivell grupal i no a nivell individual. 

Taula 39. 

Sóc actiu?   

 Dilluns Dimarts Dimecres Divendres Dijous Dissabte Diumenge 

He caminat?        

He ajudat en les tasques 

domèstiques? 

       

He pujat per les escales?        

He jugat a jocs amb 

moviment? 

       

He descansat les hores 

pertinents? 
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La quarta part consisteix en comprovar si amb aquesta intervenció hem pogut o no 

assolir l’objectiu plantejat, és a dir, comprovarem si els nostres alumnes han 

incrementat el seu nivell d’activitat física. Això només ho podrem comprovar si, passat 

un període de temps, els estudiants tornen a realitzar un altre pic les enquestes inicials.  
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ANNEX 

QÜESTIONARI DESCRIPTIU DE LES PRÀCTIQUES 

ESPORTIVES DELS JOVES DE MALLORCA 

 
Edat: 

Sexe:     Home   Dona 

Centre: 

Lloc de residència: 

 

Nivell d’estudis dels teus pares 

 Sense estudis 

 EGB 

 BUP/COU 

 FP 

 Universitaris 
 

Nivell socioeconòmic 

 Alt 

 Mitjà – Alt 

 Mitjà – Mitjà  

 Mitjà – Baix 

 Baix  

1. Actualment practiques qualque esport fora de les classes d’educació física?  Sí  No 
Si has contestat NO passa a la pregunta 13 
 

2. A quina edat vares començar la pràctica d’aquest esport? Als ..............anys. 
 

3. Ho fas de forma federada?  Sí   No 
 

4. Digues on realitzes aquest esport. 
 

5. Habitualment amb qui fas esport? 
Tot sol.  Amb un grup d’amics.   Amb un familiar.   Amb l’equip. 
 

6. Com practiques l’esport? 

 Pel meu compte 

 Tan sols a l’escola 

 Com a activitat extraescolar 

 Com a activitat d’un club o federació 
 

7. Quins esports o activitats físiques practiques? 

Aeròbic   Excursionisme  Jogging   

Atletisme   Futbol   Natació   

Arts marcials  Futbol sala  Tennis   

Bàsquet   Gimnàstica   Voleibol   

Ciclisme   Handbol   Esquaix   

Dansa   Hoquei   Altres   
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8. Quantes hores dediques en total cada setmana en aquestes activitats? 

 Menys de 2 hores 

 2 – 4 hores  

 4 – 8 hores 

 8 – 12 hores 

 Més de 12 hores 
 

9. Com et consideres a l’hora de fer esport? 
Molt bo (1).  Bo (2).      Regular (3).          Dolent (4).               Molt dolent (5). 
 

10. En la situació actual com diries que afecta la teva activitat físicoesportiva als teus estudis? 
Positivament.   Negativament.    No afecta. 
 

11. Penses continuar practicant esport en el futur? 
Sempre.   Sí, si els estudis m’ho permeten.   No (perquè). 
 

12. Per quin motiu principal has començat a practicar esport? (Assenyala només un motiu) 

Per una campanya de promoció  Per mantenir – me en forma  

Pels meus pares  Per estar amb els amics  

Per competir  Altres:  

Per diversió i oci    

 
13. El teu pare practica o ha practicat esport?  Sí.  Sí, però ara no.   No. 

 
14. La teva mare practica o ha practicat esport?  Sí.  Sí, però ara no.   No. 

 

15. Digues quines instal·lacions utilitzes per jugar o fer esport habitualment 

 Instal·lacions esportives públiques 

 L’escola 

 Llocs públics 

 Club esportiu 

 

16. Considerant l’esport en totes les seves formes, és a dir, com a oci, espectacle, exercici físic i 
divertiment, independentment que facis esport o no. Estàs interessat en el tema? 
Molt.   Bastant.   Regular.   Poc.   Gens. 
 

17. Consideres que l’assignatura d’educació física té la mateixa importància que la resta 
d’assignatures?  Sí.   No. 
 

18. Per què no practiques qualque esport? 

 Manca de temps 

 Altres preferències 

 És avorrit 

 És car 

 Altres (especificar)...................................... 
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