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1. INTRODUCCIÓ 

La realització del TFG es troba relacionat amb la matèria d’Educació Física. El tema 

triat per al desenvolupament d’aquest treball és ‘Intervenció escolar per a l’augment del 

nivell d’activitat física en els nins/es’. Partint d’aquest títol  posteriorment la intervenció 

s’acotarà més específicament al cursos de 3ºcicle de Primària ( alumnes de 10-11 anys).  

 

En quant a la justificació del tema triat, vaig decidir realitzar el meu TFG sobre aquesta 

temàtica en concret degut a que vaig començar fa poc temps les meves pràctiques 

d’Educació Primària a un centre escolar i durant les primeres sessions d’Educació Física 

del meu grup/classe, em vaig dedicar a observar la dinàmica de les sessions i intentar 

trobar possibles mancances o coses que serien necessàries millorar per a la realització 

de classes d’Educació Física d’un nivell òptim. 

Dit això, vaig observar que el nivell i la qualitat d’aquestes sessions es podria millorar 

d’alguna forma, ja que vaig trobar que el principal problema era que el nivell d’activitat 

física que realitzaven els nins durant les classes d’Educació Física era molt baix, ja que 

per començar la part d’activació de la sessió ( que com bé hem estudiat, una sessió 

d’Educació Física ha d’estar dividida en 3 parts: activació, part principal i 

teorització/tornada a la calma), consistia només en donar voltes al camp i estirar 

lliurement, després també perdien massa temps per a la realització dels equips i per 

acabar que va ser el que més em va cridar la atenció va ser que realitzaven 3 equips i 

mentre 2 equips jugaven a un esport determinat, l’altre equip esperava assegut a la 

graderia del gimnàs durant 7-8 minuts sense realitzar cap tipus d’activitat física ja que 

estaven allà asseguts, xerrant i alguns no prestaven atenció a la classe, i després si quan 

jugaven perdien, tornaven a sortir a fora del camp a esperar uns altres 7-8 minuts sense 

jugar, és a dir, si dels 55 minuts que dura la sessió d’Educació Física estan quasi la 

meitat de la sessió aturats sense realitzar exercici motor, trobo en la meva opinió que 

això ho hauríem de millorar d’alguna manera per a incrementar el nivell d’activitat 

física d’aquests nins/es. 

 

Va ser doncs, a partir d’aquesta observació de les dinàmiques de les classes d’Educació 

Física del meu grup/classe quan vaig decidir orientar el meu TFG cap aquesta temàtica, 

que tot i que pot ser una temàtica bastant general i tractada moltes vegades, i on s’han 

fet diversos estudis per a intentar incrementar el nivell d’activitat física en els nins 
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d’entre 5-17 anys, vaig pensar diferents idees a partir de les quals intentar millorar 

aquesta mancança, que al llarg d’aquest treball aniré desenvolupant amb més 

profunditat. 

 

El que es pretén aportar amb aquest treball es cercar diferents formes i alternatives per 

aconseguir incrementar el nivell d’activitat física en els nins i nines de la meva classe de 

5è de Primària més concretament, i a nivell de tota Primària també si és possible a partir 

de les propostes d’intervenció que aniré comentat en el treball. 

Una mica a forma de resum, el meu TFG consistirà a partir d’aquesta temàtica triada, 

cercar informació dins el marc teòric relacionada amb l’increment del nivell d’activitat 

física, com la següent: 

 

- Recomanacions de nivells d’activitat física per edats. 

- Beneficis de la realització d’activitat física en els nins/es. 

- Intervencions escolars realitzades per a la millora del nivell d’activitat física. 

- Nivell d’activitat física en altres països del món.  

 

A partir d’aquesta informació teòrica, i una vegada desenvolupats els objectius del meu 

treball, passaré a el desenvolupament de la meva intervenció per a incrementar el nivell 

d’AF (d’activitat física). Per a començar mesuraré el nivell d’AF del meu grup/classe 

per a tenir unes dades a partir de les quals poder treballar tenint informació objectiva. 

Una vegada tingui aquestes dades desenvoluparé la meva proposta d’intervenció, que 

consistirà en diversos aspectes (com realitzar un racó actiu durant el temps de pati, 

participar en el projecte barridiades, etc) que posteriorment desenvoluparé amb 

profunditat. Una vegada explicada amb profunditat la meva proposta d’intervenció si és 

possible tornaré a mesurar el nivell d’AF dels meus alumnes per veure si aquesta 

proposta d’intervenció ha servit o no per incrementar el nivell d’AF dels nins/es de 3º 

cicle de Primària. Per acabar hi haurà unes conclusions sobre aquest projecte innovador. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

 ACTIVITAT FÍSICA 

 

La OMS defineix l’AF com a qualsevol moviment corporal produït pels músculs 

esquelètics, amb el conseqüent consum d’energia. Això inclou les activitats realitzades 

al treballar, jugar, viatjar, les tasques domèstiques i les activitats recreatives. 

 

L’expressió ‘activitat física’ l’hem de diferenciar i no confondre amb ‘exercici’ que és 

una subcategoria d’AF que es planteja, està estructurada, és repetitiva i té com a 

objectiu millorar o mantenir un o més components de l’estat físic. L’AF tant moderada 

com intensa és beneficiosa per a la nostra salut. Per a que aquesta sigui beneficiosa per a 

la salut hauria de realitzar-se en períodes de al menys 10 minuts. 

 

 

 

 BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA  

L’AF regular de intensitat moderada (ja sigui caminar, anar amb bicicleta o fer esport), 

té beneficis importants per a la salut. A totes les edats, els beneficis de l’AF contraresten 

els possibles mals provocats, com per exemple, per accidents. Si ens tornem més actius 

en la nostra vida diària de forma relativament simple podem aconseguir fàcilment els 

nivells recomanats d’AF. 

 

Així podem dir que l’AF regular i en nivells adequats: 

 

- millora l’estat muscular i cardiorespiratori. 

- millora la salut òssia i funcional. 

- redueix el risc d’hipertensió, cardiopatia coronària i accidents cerebrovasculars, 

diabetis de tipus II, hipertensió, càncer de colon, càncer de mama i depressió. 

- redueix el risc de caigudes i fractures vertebrals o de maluc. 

- és fonamental per a l’equilibri energètic i el control del pes. 
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La pràctica d'AF aporta uns beneficis des d'un punt de vista fisiològic, psicològic i en el 

rendiment acadèmic: 

 

 A nivell fisiològic, la relació existent entre obesitat i activitat física en nins i 

nines ha estat àmpliament estudiada. Hi ha alguns estudis que mostren una 

relació inversa entre ambdós paràmetres (Dencker et al. 2006; Guerra et al. 

2006; Ness et al. 2007; Veugelers, Fitzgerald 2005). Algunes intervencions 

mitjançant l'AF en joves amb sobrepès o obesitat, observen canvis en l'índex de 

massa corporal (IMC), greix corporal i/o abdominal. També han estat revelades 

millores cardiovascular en nins/es com a conseqüència de l'AF, i també una 

millora significativa de les variables insulíniques intervingudes mitjançant 

l'exercici. Alguns estudis (Bell et al. 2007; Ewart et al. 1988) mostren una 

relació positiva entre exercici físic, colesterol total i nivells de triglicèrids. En la 

literatura científica, trobem una certa evidència que l’exercici físic redueix la 

pressió arterial sistòlica (Ewart et al. 1998) i diastòlica (Bell et al. 2007). Les 

forces de tracció i compressió de les contraccions musculars durant l’activitat 

física tenen una influència favorable en el teixit ossi (Mackelvie et al. 2003; 

Mickay et al. 2005). 

 

 A nivell psicològic, l'exercici físic durant la infantesa exerceix un efecte 

beneficiós sobre diversos indicadors de salut mental. Els símptomes depressius 

es troben correlacionats inversament amb la realització d'AF en nins/es. Cal 

esmentar que un estudi transversal va observar una associació contrària entre AF 

i ansietat (Parfitt et al. 2005). I també trobem positius i contundents efectes entre 

exercici físic i millores en l'autoestima (Ekeland et al. 2004). 

 

- Respecte al rendiment acadèmic, com bé sabem l'AF produeix beneficis en diferents 

aspectes, i així constatem que té beneficis en el rendiment acadèmic dels nins/es. En 

diferents intervencions ha estat observada una millora de la concentració, creativitat, 

motivació i més bons resultats en les proves acadèmiques (Ericsson 2008; Tremarche et 

al. 2007).  

 

Aquests beneficis de l’AF han estat àmpliament estudiats, i així podem dir que afecta 

positivament als diferents sistemes del nostre cos 
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1. Sistema cardiovascular 

- Millora de la circulació 

- Normalització de la pressió arterial 

- Normalització de la freqüència cardíaca (FC) 

- Millora de la contracció cardíaca 

- Disminució de l’agregabilitat plaquetària (disminució del colesterol) 

 

2. Sistema respiratori 

- Millora de l’elasticitat pulmonar 

- Augment de la capacitat ventilatòria 

- Millora de l’oxigenació de la sang 

 

3. Sistema locomotriu 

- Millora de la mobilitat articular 

- Manteniment de la força i la flexibilitat 

- Disminució de la fatiga 

- Disminució dels efectes de l’osteoporosi 

 

4. Sistema nerviós 

- Millora de la coordinació motora 

- Millora de l’equilibri 

- Alleugeriment de l’insomni (la fase profunda del son) 

 

5. Sensibilitat 

- Redescoberta del cos 

 

6. Millora de la capacitat de memòria 

 

7. Millora de les relacions humanes i de l’autoestima 

 

 

A més d’això, podem afegir que la pràctica d’AF permet prevenir i tractar l’excés de 

pes, fonamental per evitar moltes malalties cròniques que limiten la qualitat de vida, ja 

que es regula la gana i es cremen més calories. Permet disminuir el risc de patir una 
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lesió a les estructures múscul-esquelètiques, en especial a l’esquena on les lumbàlgies 

són afectacions molt doloroses que es poden cronificar i ser motiu d’absència laboral. 

Aquest benefici és més elevat a mesura que la persona és més activa. 

 

També permet dotar el cos humà d’equilibri físic mitjançant el desenvolupament de la 

força, la flexibilitat i l’estabilitat, això permetrà millorar la condició física general de la 

persona així com prendre consciència corporal i millorar la propiocepció. 

 

A més la pràctica d’AF, permet augmentar l’elasticitat muscular i la flexibilitat articular, 

augmentat la potència i resistència muscular, disminuir la tensió i augmentar la 

relaxació muscular, millorar la coordinació de moviments així com la circulació 

sanguínia i l’oxigenació muscular per evitar lesions i contractures i aconseguir una 

musculatura desenvolupada que protegeixi l’esquena de les sobrecàrregues diàries. 

 

 

Raons de la inactivitat física 

Hem observat que els nivells de inactivitat física han augmentat en tot el món, ja que 

avui en degut al boom de les noves tecnologies els nins i joves passen més temps davant 

la pantalla (de l’ordinador o la televisió), que sortint a jugar al carrer amb els seus amics 

com es feia antigament, i realitzaven cada dia una gran quantitat d’activitat física diària. 

Però la realitat ara és diferent i aproximadament un 31 % dels adults majors de 15 anys 

no es mantenien suficientment actius en 2008 (un 28% dels homes i un 34% de les 

dones). Això encara era més acusat als països d’alts ingressos, on el 41% dels homes i 

el 48% de les dones no tenien un nivell d’AF suficient, en comparació amb els països 

d’ingressos més baixos amb el 18% dels homes i el 21% de les dones. El descens de 

l’AF es deu parcialment a la inacció durant el temps d’oci i el sedentarisme en el treball 

i en la llar. També l’ús de mitjans de transport ‘passius’ contribueixen a la inactivitat 

física ( ja que per exemple, molts de nins viuen a prop de l’escola i agafen el cotxe o el 

bus escolar per anar a l’escola, si en lloc d’això fossin cada dia caminant, el seu nivell 

d’AF diària milloraria considerablement). 
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La inactivitat també es veu influenciada per altres factors ambientals relacionats amb la 

urbanització que poden descoratjar a les persones de mantenir-se més actius, com: 

 

- la por a la violència i a la delinqüència al carrer. 

- la mala qualitat del aire i la contaminació 

- la falta de parcs e instal·lacions esportives i recreatives adequades en algunes 

zones. 

 

Les persones amb un nivell insuficient d’AF tenen entre el 20-30% més de risc de mort 

que les persones que realitzen almenys 30 minuts d’AF moderada la majoria dels dies 

de la setmana. 

 

La inactivitat física a més és la principal causa d’aproximadament: 

 

- el 21-25% de càncers de mama i de colon. 

- El 27% de casos de diabetis. 

- El 30% de cardiopaties isquèmiques. 

 

 

Formes per augmentar l’activitat física 

En 2013, els estats membres de la OMS varen acordar reduir la inactivitat física en un 

10% per al 2013-2020. Aproximadament el 80% del estats membres de la OMS han 

elaborat polítiques i plans per reduir la inactivitat física, encara que aquests només es 

troben operatius al 56% dels països. 

 

Les polítiques destinades a augmentar l’AF tenen com a objectiu promoure: 

 

- que les formes actives de transport, com caminar i anar en bicicleta, siguin 

accessibles i segures per a tots. Posant qualque exemple, per exemple a Limerick 

(Irlanda), hi ha diversos carrils bici que van  des de el centre de la ciutat o des de 

les urbanitzacions d’estudiants fins a la Universitat, a més a la Universitat hi ha 

infinitat d’espais específics on poder deixar les bicicletes de forma segura. 

Aquests carrils són molt segurs i ajuden a que molts d’estudiants utilitzin la 
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bicicleta com a mitjà de transport per anar fins a la University of Limerick, com 

era el meu cas. 

 

- Que les polítiques laborals i les relatives al lloc de treball fomentin l’AF. 

- Que les escoles tinguin espais e instal·lacions segures per a que els alumnes 

passin allà el seu temps lliure de forma activa. 

 

- Que els nins rebin una educació física de qualitat que els ajudi a desenvolupar 

pautes de comportament que els mantingui físicament actius al llarg de la vida. 

 

- Les instal·lacions esportives i recreatives ofereixin a totes les persones 

oportunitats per fer esport. 

 

 

Encara que per a molta gent la pràctica física no sigui gaire important, podem afirmar 

que aquesta té molta importància, ja que la inactivitat física és el quart factor de risc de 

mortalitat més important que trobem avui en dia a tot el món (6% de defuncions a nivell 

mundial), només superada per la hipertensió (13%), consum de tabac (9%) i l’excés de 

glucosa en sang (6%). Aproximadament 3,2 milions de persones moren cada any per 

tenir un nivell insuficient d’AF, fet que va veure la importància d’aquest element.  

 

Aquesta inactivitat física pot influir en l’aparició d’enfermetats no transmissibles 

(ENT), com per exemple malalties cardiovasculars, la diabetis o el càncer i en la salut 

general de la població. A més les ENT representen actualment quasi la meitat de la 

carga mundial total de morbiditat. 

 

Les presents Recomanacions mundials sobre activitat física per a la salut tenen com a 

objectiu principal el de prevenir les ENT mitjançant la pràctica d’activitat física en el 

conjunt de la població. 
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 NIVELLS RECOMANATS D’ACTIVITAT FÍSICA PER EDAT 

 

1. De 5 a 17 anys 

 

Per als nins i joves d’aquesta edat, la pràctica d’activitat física consisteix principalment 

en la realització de jocs, esports, activitats recreatives, desplaçaments, classes 

d’educació física o activitats programades, dins el context de l’escola, família o les 

activitats comunitàries. Amb l’objectiu de millorar les funcions cardiorespiratòries i 

musculars i la salut òssia, i de reduir el risc de ENT, en aquestes edats es recomana que: 

 

- Els nins i joves de 5 a 17 anys haurien de realitzar un mínim de 60 minuts diaris 

d’activitat física moderada o vigorosa. 

 

- Aquesta activitat física superior a 60 minuts reportarà un benefici encara més 

gran per a la salut. 

 

- L’activitat física diària hauria de ser en la major part aeròbica i convindria que 

tres pics per setmana realitzin activitats que reforcin en particular els músculs i 

els ossos 

 

 

 

2. De 18 a 64 anys 

 

Per als adults d’aquest grup, l’activitat física consisteix en aquest cas en activitats 

recreatives o d’oci, desplaçaments (ja sigui passejant, amb bicicleta o corrent), activitats 

ocupacionals (de feina), tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats en el 

context de les activitats diàries, familiars i comunitàries. 

 

En aquest grup d’edat les recomanacions segons la Organització Mundial de la Salut 

(OMS) són: 
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- Els adults d’entre 18 a 64 anys haurien d’acumular un mínim de 150 minuts 

setmanals d’activitat aeròbica moderada, o bé 75 minuts d’activitat intensa, en 

sessions que durin com a mínim 10 minuts.  

 

- Si volen obtenir encara més beneficis per a la salut, els adults d’aquest grup  

poden augmentar fins 300 minuts per setmana la pràctica d’AF moderada 

aeròbica o bé fins 150 minuts d’AF intensa aeròbica o una combinació 

d’ambdues equivalent. 

 

- Dues vegades o més a la setmana, realitzar activitats d’enfortiment dels grans 

grups musculars. 

 

 

 

3. Majors de 65 anys 

 

En aquest grup, l’AF consisteix en activitats recreatives o d’oci, desplaçaments, 

activitats ocupacionals, tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats en el 

context de les activitats diàries, familiars i comunitàries. 

 

Amb la finalitat de  millorar les funcions cardiorespiratòries i musculars i la salut òssia i 

funcional, i de reduir el risc d’ENT, depressió i deteriorament cognitiu, es recomana 

que: 

 

- Realitzin 150 minuts setmanals d’AF moderada aeròbica o bé 75 minuts d’AF 

aeròbica vigorosa o una combinació equivalent. Aquesta activitat es practicarà 

en sessions de 10 minuts com a mínim. 

 

- Si volen obtenir encara més beneficis per a la salut, els adults d’aquest grup  

poden augmentar fins 300 minuts per setmana la pràctica d’AF moderada 

aeròbica o bé fins 150 minuts d’AF intensa aeròbica o una combinació 

d’ambdues equivalent. 
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- Els adults d’aquest grup d’edat amb mobilitat reduïda haurien de realitzar 

activitats físiques per millorar el seu equilibri e impedir les caigudes, tres dies o 

més a la setmana. 

 

- Convindria realitzar activitats que enforteixin els principals grups de músculs 

dos o més dies a la setmana. 

 

- Quan ja no poden realitzar l’AF recomanada degut al seu estat de salut, es 

mantindran físicament actius en la mesura del possible. 

 

 

Segons la OMS hi ha una evidència concloent de que l’AF freqüent millora la forma 

física i l’estat de salut dels nins i joves. En comparació amb aquelles persones inactives, 

les que fan exercici presenten un millor estat cardiorespiratori i una major resistència 

muscular, i una millora de la seva salut, així com a la vegada presenten una menor 

grassa corporal, una millor salut òssia i una menor presència de símptomes d’ansietat i 

depressió. Aquestes recomanacions de la OMS es fan amb l’objectiu de millorar la salut 

i prevenir les ENT. 

 

L’adopció d’aquestes mesures té un cost mínim, que aniria relacionat amb l’adaptació 

als diferents entorns de cada país i a la forma de comunicació i difusió 

 

 

 

Resumint, podem observar en conjunt que els beneficis que pot reportar les activitats 

aquí esmentades i l’AF en general són majors que els possibles perjudicis. A més si 

realitzem aquests minuts setmanals recomanats d’AF per edat les taxes de lesió del 

aparell locomotor són molt baixes. Es recomana per tal de reduir el risc de lesions del 

aparell locomotor, realitzar un pla d’AF inicialment moderat que progressi gradualment 

fins assolir una major intensitat. 
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 NIVELLS D’ACTIVITAT FÍSICA EN ALTRES PAÏSOS 

Com be hem dit, la importància i necessitat de realitzar AF ha incrementat en els darrers 

anys als països occidentals, sobretot degut a la industrialització e increment de la 

utilització de la tecnologia, i al increment del poder adquisitiu dels ciutadans. Aquests 

canvis en la forma de viure han provocat un importat increment del sedentarisme en les 

vides familiars i laborals. Per això, és necessari intentar evitar aquesta tendència al 

sedentarisme i a la vida còmoda, intentant no oblidar el paper necessari que l’AF té en 

el nostre desenvolupament  i manteniment físic-biològic. 

Trobem distintes organitzacions professionals dins el camp de l’AF i la salut dins el 

context internacional que han advocat pels beneficis físics, psicològics i socials que 

produeix una pràctica regular d’AF. Algunes d’aquestes institucions varen dissenyar 

diferents estratègies per fomentar la pràctica d’AF, com un factor eficaç per prevenir 

malalties cròniques. A continuació es mostra una taula amb diferents institucions que 

recomanen quin és el paper de l’AF en relació a la salut: 

 

 

Institució (any) / 

Pais 
Declaració / Recomendació / Criteris indicats 

American National 

Association for Sport 

and Physical 

Education - NASPE - 

(1992, 1998, 2002, 

2004) / Estados 

Unidos. 

[National Standards for Physical Education]. Defineix sis criteris bàsics 

per determinar si una persona té o no una adequada educació motora: 

persona físicament activa, amb una adequada competència motora que 

li permet practicar gran varietat d’activitats físiques, coneixedora dels 

beneficis de la pràctica d’activitat física, que practica de forma regular i 

que manté els seus nivells de pràctica física amb el pas del temps 

American Heart 

Association - AHA -

(1992) / Estados 

Unidos. 

[Statement on Lifestyle Physical Activity]. Aquest pronunciament va 

focalitzar la seva atenció en els aspectes beneficiosos de la pràctica 

d’activitat física en la prevenció de malalties cardiovasculars 

 

 

U.S. Department of 

Health and Human 

Services - USDHS -

(1996) / Estados 

[Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General]. Aquest 

informe va descriure la importància de la pràctica d’activitats físiques 

sobre la prevenció de malalties de caràcter crònic i de l’educació física 

en la creació d’hàbits de pràctica d’AF saludables que perduren en la 
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Unidos. vida adulta. L’informe també indica una disminució del número i la 

qualitat dels programes d’educació física en Estats Units en l’última 

dècada del segle. 

Centers for Disease 

Control and 

Prevention (1997) / 

Estados Unidos. 

[Guidelines for Physical Activity Promotion for Children and Youth]. 

Aquesta guia indica mètodes de promoció de pràctica d’activitats 

físiques i esportives entre els joves. Es centra fonamentalment en 

l’àmbit escolar. 

Health Education 

Authority United 

Kingdom Government 

(1998) / Gran 

Bretaña. 

[Health Education Authority Statement on Physical Activity for 

Children]. Aquest informe del govern d’Anglaterra promou una guia 

molt similar a la creada per NASPE (1992, 1998, 2002, 2004). En elles 

s’indica les característiques de les activitats que es deuen proposar als 

joves i els programes d’educació física escolar i extraescolar. 

II Conference on 

Physical Activity 

Guidelines for 

Adolescents (Sallis y 

Patrick, 1994). 

[Physical Activity Guidelines for Adolescent: Consensus Statement]. 

Aquest informe va sorgir per establir en una guia les recomanacions 

per a la pràctica d’activitat física en adolescents. 

 

EEUU. Public Health 

Service and Human 

Services - USDHS - 

(2000) / Estados 

Unidos. 

[Healthy People 2010: National Health Promotion and Disease 

Objectives]. Aquest informe, conté els objectius bàsics que han de 

complir les activitats que es plantegen per a promocionar la salut i 

prevenir les malalties cròniques. A més, inclou els objectius a nivell 

nacional (EEUU.) de promoció de l’educació física i les activitats 

físiques escolars i extraescolars. 

American College of 

Sports Medicine 

(2000) / Estados 

Unidos. 

[Guidelines for Exercise Testing and Prescription]. Aquesta guia inclou 

distintes recomanacions per a la pràctica de activitat física de forma 

segura, a més de pautes a tenir en compte en el plantejament de 

distints tests motors per a joves. 

European Youth Heart 

Study (2001) / 

Comunidad Europea. 

[Children and young people - the importance of physical activity]. En 

aquest treball realitzat a nivell europeu recull informació sobre la 

prevalença d'activitat física a nivell europeu i indica una sèrie de pautes 

de pràctica d'activitat física saludable per a joves. 

Committee on Sports 

Medicine and Fitness 

Committee on School 

Health (2000) / 

[Physical Fitness and Activity in schools]. Indica que el 

desenvolupament d'un estil de vida físicament actiu ha de constituir un 

objectiu per a tots els joves i és obligació de l'administració el 

promoure aquest fet. També suggereix que s'han d'utilitzar els esports 
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American Academy of 

Pediatrics. 

col·lectius, els esports individuals, les competicions esportives, els 

esports no competitius, les activitats de recreació, etc., perquè creen 

hàbits de pràctica esportiva, diverteixen i incrementen la percepció de 

competència dels joves practicants. 

Ministerio de Sanidad 

y Consumo (2005) / 

España. 

[Projecte NAOS]. Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció 

de l'Obesitat) del Ministeri de Sanitat i Consum, a través de l'Agència 

Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN). Té l'objectiu de 

sensibilitzar la població del problema que l'obesitat representa per a la 

salut, i d'impulsar totes les iniciatives que contribueixin a aconseguir 

que els ciutadans, i especialment els nens i els joves, adoptin hàbits de 

vida saludables, principalment a través de una alimentació saludable i 

de la pràctica regular d'activitat física. 

  

 

En un estudi global realitzat en els 25 països de la Unió Europea (European 

Commission, 2004) indica que el 2004, el 38% dels ciutadans europeus va declarar que 

realitza esport almenys una vegada a la setmana. Per països s'indica que els països 

Escandinaus són els que més practiquen. El 2004, més del 70% dels finlandesos i el 

75% dels suecs van indicar que practiquen esport almenys una vegada a la setmana. No 

obstant això, aquesta proporció tendeix a ser significativament més baixa en alguns 

països del sud i en bastants dels nous països membres la Unió Europea. Així, només el 

20% dels Hongaresos, el 22% dels Portuguesos, i el 24% dels Eslovacs practiquen 

esport almenys una vegada a la setmana. 

 

 

En l'anàlisi sociodemogràfic dels resultats trobats per la Unió s'observa que: 

Els homes practiquen més que les dones. Així, el 41% dels homes entrevistats indica 

que practica esport almenys una vegada a la setmana, mentre que la proporció de dones 

és sis punts inferior (35%). 

En relació a l'edat, la pràctica d'esport és inversament proporcional a l'edat. Així, mentre 

un 60% de persones d'entre 15 a 24 anys practica esport almenys un cop per setmana, la 

proporció disminueix fins a un 41% per a les edats de 25 a 39, un 34% entre els de 40-

54, i fins un 28% de 55 anys en endavant. 
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La pràctica d'esport està directament relacionada al nivell educatiu. Així només un 20% 

de les persones que van acabar els seus estudis als 15 anys o abans van continuar amb la 

pràctica setmanal d'activitat física. Aquest percentatge s'incrementa al 32% entre aquells 

que van abandonar els seus estudis entre els 16-19 anys i puja a un 50% per a aquells 

que van deixar els seus estudis a l'edat de 20 anys o més. 

 

D'entre les raons que s'indiquen per justificar la no pràctica, la manca de temps és la 

principal raó amb un 34% dels ciutadans. Per altra banda trobem que el 25% indica que 

no practica perquè té una falta d'interès. I un 4% indica que és molt car; mentre que un 

3% indica que no existeixen les infraestructures adequades pròximes al seu lloc de 

residència. 

 

    L'anàlisi d'aquestes dades per països indica diferències significatives d'un estat 

membre a un altre. Així dos terços dels xipriotes (66%), més de la meitat dels maltesos 

(56%) i un 50% dels portuguesos, defensen que no practiquen per falta de temps. Passa 

el mateix en el 20% dels alemanys, el 21% dels austríacs i el 18% dels finlandesos. A 

més, indica que no practica per falta d'interès per l'esport, el 33% dels alemanys, el 31% 

dels italians, el 30% dels austríacs, i el 30% dels suecs. Un 11% dels eslovens i un 8% 

dels xipriotes no practiquen esport per falta d'interès. D'altra banda, la no pràctica per 

una tarifa elevada o per falta d'infraestructura adequada no sembla barreres 

significatives de l'absència de pràctica. Respectivament, només el 4% i el 3% dels 

entrevistats van respondre aquestes causes. 

 

    Un estudi sobre els patrons de pràctica d'activitat física (World Health Organization, 

2007a) dels joves europeus (11-15 anys) indica que en tots els països de la Unió 

Europea la majoria dels nens de 11 anys practica exercici dues vegades per setmana o 

més, amb variacions entre països. Per exemple, a França practiquen el 54% de les nenes, 

comparat amb el 89% a Irlanda del Nord; i en nens el 76% a Noruega davant al 93% a 

Irlanda del Nord. És a dir totes aquestes variants, varien segons el país on ens trobem. A 

continuació, trobem una taula amb l’estat actual de la pràctica d’AF en l’adolescència 

en alguns països: 
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País (Estudi) Estat actual de l’activitat física 

Bélgica (Lefevre, 

Bouckaert, 

Duquet, y Van 

der Aerschot, 

1999) 

El nivell d'inactivitat física és més alt en les nines que en els nins. Així, el 

6,3% dels nins de 12 anys practiquen menys d'una hora setmanal davant del 

16,5% en nines. Amb 17 anys passa que el 15,2% dels nins practica menys 

d'una hora setmanal davant del 19% en nines. No obstant això, s'aprecia 

que els nivells de pràctica s'incrementen des de l'edat de 12 als 17 entre els 

anys 1990 i 1997, particularment la proporció que practica durant més de sis 

hores setmanals. 

Dinamarca 

(Wedderkopp, 

2001) 

Els nins i nines d'entre 7 i 15 anys realitzen activitat física durant 36 minuts 

al dia en activitats que no són el caminar ni l'anar amb bicicleta com a mitjà 

de transport. Al voltant del 71% de tots els nins en aquestes edats està 

inclòs en algun tipus de pràctica esportiva organitzada, com a membres d'un 

club esportiu, mentre que un 17% són practicants, no pertanyents a cap 

club ni pràctica organitzada. A l'edat de 12 anys hi ha un 90% de 

participació, mentre que a l'edat de 17 anys disminueix fins al 46%. 

España (García, 

2000) 

El 76% dels joves d'entre 15 a 17 anys practicaven alguna forma d'activitat 

física tres o més vegades a la setmana. En joves d'entre 18 a 24 anys, 

aquest percentatge disminuïa fins a un 49%. En el mateix estudi va trobar 

també que els nins eren més actius que les nines. Els nivells de pràctica 

s'han mantingut estables en l'última dècada. 

Finlandia 

(Telama, Laakso, 

y Yang, 1994) 

Un 40% dels nins i un 27% de les nines d'entre 12 i 18 anys practica els 

nivells recomanats d'una hora d'exercici diari. Les activitats físiques no 

associades a clubs predominen sobre les que sí que ho estan.  

Holanda (Van 

Mechelen, Twisk, 

Bertheke, Snel y 

Kemper, 2000) 

El 70% i 80% dels joves d'edats compreses entre 6 i 24 practica esport de 

manera regular. La participació disminueix amb l'edat, i hi ha més 

participació masculina que femenina. Aquest estudi va trobar que el 61% de 

nins i el 35% en nines practiquen esport tres vegades o quatre a la setmana. 

En termes d'activitat física més genèrica realitzada per nins i nines d'entre 

16 i 24 anys, el 20% practica en el nivell d'una hora diària d'activitat intensa. 

Aquestes dades es van prendre durant diversos anys a Holanda, i es va 

poder comprovar que des 1979-1999 no hi va haver descens en la pràctica 

esportiva de cap grup d'edat. 

Inglaterra El 61% dels nins d'entre 7 a 18 anys i el 42% de les nines segueix la 
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(Department of 

Health, 2000) 

recomanació de practicar almenys una hora al dia d'exercici d'intensitat 

moderada. Aquesta proporció disminueix amb l'edat. 

Irlanda (Frield, 

Nic Gabhain, y 

Kelleher, 1999), 

El 62% de nins i el 45% de nines pràctica exercici durant quatre vegades a 

la setmana. Aquests nivells de pràctica decreixen amb l'edat en els dos 

gèneres, des el 63% als 9 i 10 anys, al 58% de 12 a 14 anys, i al 40% de 15 

a 17 anys. 

Noruega 

(European Youth 

Heart Study, 

2001). 

El 85% dels nins de 9 anys d'edat i un 75% de les nines practicaven activitat 

física durant una hora diària fora del context escolar. 

Suecia (Ekelun, 

Sjötröm, Yngve y 

Nilsson, 2000) 

S'estima que almenys el 30% dels adolescents no practica en els nivells 

beneficiosos mínims. Si s'analitza la tendència de pràctica des de 1974 fins 

1995 s'observa que la mitjana del pes i la força del tren inferior es van 

incrementar, mentre que el consum màxim d'oxigen i la força del tren 

superior disminuir. 

Estados Unidos 

Lowry et al. 

(2005) 

Es va realitzar un estudi amb adolescents amb edats compreses entre els 14 

i 18 anys. Es va utilitzar un qüestionari sobre l'activitat realitzada en els 

darrers 7 dies (YRBSS). Van aportar dades de diferents anys (des de 1995 

fins 2001) en percentatges de nois i noies actius. Per considerar a la persona 

activa l'activitat havia de durar almenys 20 'i fer suar o quedar-se sense alè. 

Els resultats observats en 1995 mostren un 82,4% nins actius i un 63,2% de 

nines actives. El 1997, un 77,9% de nins actius i un 63,1% de nines actives. 

El 1999, un 79,3% nins actius i un 65,5% de nines actives. Finalment el 

2001 un 78,6% de nins actius i un 66,2% de nines actives. 

 

 

 

Després del anàlisi del treball que varen realitzar Hardman i Marshall (2000) damunt 

l’estat actual de la pràctica d’AF en altres països, es poden extreure diferents 

conclusions com: 

- S’observa un dèficit de pràctica d’AF en nombrosos països occidentals. 

- S’observen grans diferències a nivell de pràctica d’AF per països i zones. 

- S’observa una reducció de la carga de l’educació física a nivell escolar així com 

una millorable valoració de la mateixa dins el currículum educatiu. 
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- Es practica activitat física i esport majoritàriament de forma lliure, és a dir, sense 

pertànyer a cap club o centre esportiu. 

- La manca de temps provocada pel règim laboral és el principal motiu dels 

ciutadans per a no practicar AF. 

- Nou de cada deu ciutadans dels països occidentals considera que la pràctica 

d’AF de forma regular té beneficis físics, psicològics i prevé l’obesitat. 

 

3. OBJECTIUS 

A continuació, anomenaré quins són els principals objectius generals i específics del 

meu TFG, d’acord amb la idea de proposta d’intervenció que ja tinc plantejada, els 

objectius són els següents: 

 

- Objectius generals 

 

2. Apreciar l’activitat física per al benestar, manifestant una actitud responsable cap a 

un mateix i cap a les altres persones i reconeixent els efectes de l’exercici físic, de la 

higiene, de l’alimentació i dels hàbits de postura sobre la salut. 

 

5. Realitzar de forma autònoma activitats fisicoesportives que exigeixin esforç, habilitat 

o destresa, posant l’èmfasi en l’esforç per a l’autosuperació. 

 

- Objectius específics 

 

- Incrementar el nivell d’activitat física diària. 

- Millorar l’estructura de les sessions d’Educació Física . 

- Aplicar intervencions per a la millora del nivell d’activitat física. 

- Aconseguir que els nins no estiguin tant de temps aturats durant les sessions 

d’Educació Física. 

- Mesurar de forma objectiva els nivells d’activitat física de la classe. 

- Motivar als nins en la realització d’exercici físic. 

- Crear un ambient adequat i motivador per a la realització d’activitat física. 

- Intentar ajustar-se als interessos dels nins/es per motivar-los. 

- Desenvolupar la creativitat i respostes cognoscitives i motrius. 
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4. METODOLOGIA  

 

La metodologia que seguirem per a dur a terme aquesta intervenció escolar és la d’un 

estil creatiu o de lliure exploració, que és un dels estils més avançats dels nivells 

d’ensenyança que trobem avui en dia, ja que el que volem és aconseguir aquesta 

motivació del alumne per tal d’incrementar el seu nivell d’AF. Per això en aquesta 

metodologia li donarem l’oportunitat a l’alumne de poder participar en l’elecció de les 

activitats que volen realitzar, en l’organització, etc, és a dir, que els nins i nines siguin 

ells els protagonistes i no limitar-los i obligar-los a fer el que nosaltres li diguem, ja que 

el que passa és que de vegades el que aconseguim és que perdin aquesta motivació a 

l’hora de realitzar activitat física, ja que moltes vegades els nins quan els imposem una 

cosa la realitzen per obligació, en canvi si lis donam l’oportunitat de realitzar allò que a 

ells els hi agrada, doncs no ho veuran com una obligació sinó com un element 

motivador. Per a ells la realització d’activitat física ha de ser sinònim de diversió, tot i 

que el mestre ha de tenir en compte si les propostes dels alumnes són òptimes o no 

òbviament.  

 

El paper del mestre, serà donar només unes normes mínimes de control i animar als 

alumnes a participar en les diferents propostes d’intervenció que plantejarem i té en 

compte l’opinió dels alumnes. Ja que com hem dit el que volem aconseguir és que 

l’alumne sigui un participant actiu i estigui el màxim possible de temps en moviment 

realitzant diferents exercicis i activitats per tal d’incrementar aquest nivell d’AF, per 

això les explicacions seran lo més breus possibles ja que el principal objectiu és 

aconseguir que els alumnes participin de forma activa i s’entretinguin. 

 

Per això també és important que les propostes d’intervenció estiguin ben organitzades i 

definides prèviament, i crear un ambient motivador dins el nostre grup classe, per tal 

d’incentivar als alumnes en la participació d’aquesta proposta de millora. Si aconseguim 

que els  nostres alumnes estiguin motivats donant-los a ells el poder de participar i 

elegir les activitats que volen realitzar tindrem molt guanyat, ja que així aconseguirem 

que tinguin ganes sempre de participar i jugar.  
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PROPOSTA DE INVESTIGACIÓ 

 

Com ja he comentat anteriorment en la introducció i justificació del tema triat, per a dur 

terme aquest projecte innovador per aconseguir l’augment del nivell d’AF, he decidit 

passar un qüestionari relacionat amb l’activitat física, que trobareu als annexos d’aquest 

treball, per tal de tenir unes dades objetives a partir de les quals poder treballar i aplicar 

un projecte innovador de millora del nivell d’AF.  

 

Aquest qüestionari consta de 24 preguntes, i le realitzat a la meva escola CEIP 

Blanquerna on estic realitzant les Pràctiques, concretament a 3º cicle d’Educació 

Primària que consta de 4 cursos en total (2 línies a 5è i 2 línies a 6è), amb un total de 

102 qüestionaris respostos.  

 

El que he fet ha estat calcular el nombre total de respostes corresponents a cada 

pregunta, posteriorment per tal de manejar dades més fàcils de treballar, l’hi he aplicat 

el seu percentatge corresponent per expressar-ho. I finalment per detallar-ho de forma 

més exhaustiva he fet dues taules diferents una amb les respostes dels nins i una altra 

amb les respostes de les nines, per tal de poder comparar i veure si existeixen també 

diferències en quant al gènere. 

 

 

A continuació trobam les dues taules corresponents als resultats obtinguts per part dels 

nins i de les nines al qüestionari d’AF. Com ja he dit el qüestionari amb les preguntes es 

trba més abaix a l’apartat d’annexos. 
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 A B C D E F G H 

1 50% 50%             

2 21% 36% 24% 19%         

3 55% 45%             

4 39% 48% 13% 0%         

5 32% 45% 23% 0%         

6 52% 41% 7% 0% 0%       

7 55% 36% 9% 0%         

8 9% 73% 18%           

9 0% 11% 20% 21% 48%       

10 14% 4% 14% 16% 25% 19% 4% 4% 

11 23% 11% 25% 18% 15% 5% 3% 0% 

12 12% 29% 39% 11% 9%       

13 14% 30% 50% 4% 2%       

14 0% 38% 45% 6% 11%       

15 7% 93%             

16 27% 52% 21% 0%         

17 0% 18% 73% 7% 2%       

18 20% 21% 34% 25%         

19 62% 27% 11%           

20 3% 97%             

21 2% 98%             

22 0% 100%             

23 65% 35%             

24 29% 71%             

 

Taula 1. Respostes per part dels nins de 3er cicle  
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 A B C D E F G H 

1 50% 50%             

2 21% 36% 24% 19%         

3 55% 45%             

4 39% 46% 9% 6%         

5 28% 57% 15% 0%         

6 35% 59% 6% 0% 0%       

7 56% 37% 7% 0%         

8 17% 72% 11%           

9 6% 7% 11% 22% 54%       

10 7% 11% 13% 22% 17% 19% 9% 2% 

11 15% 7% 20% 19% 6% 11% 15% 7% 

12 13% 26% 33% 17% 11%       

13 13% 33% 46% 4% 4%       

14 0% 28% 65% 7% 0%       

15 20% 80%             

16 28% 37% 31% 4%         

17 0% 24% 57% 17% 2%       

18 19% 31% 24% 26%         

19 65% 26% 9%           

20 1% 99%             

21 1% 99%             

22 1% 99%             

23 39% 61%             

24 52% 48%             

 

Taula 2. Respostes per part de les nines de 3er cicle. 
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Els resultats d’aquesta graella expressen el tant per cent de nins/es que han triat cada 

resposta. Una vegada tenim recollits els resultats d’aquestes dades objectives podem 

avaluar quins han estat els resultats d’aquest qüestionari.  

 

En relació a n’aquest qüestionari, ens centrarem més amb profunditat en la pregunta 18, 

que demana el temps total d’AF forta que els nins han realitzat durant tota la setmana, ja 

que el que vull avaluar en aquest projecte de millora és el nivell d’AF dels alumnes per 

tal d’incrementar-lo si és necessari després d’aquesta avaluació objectiva. Les altres 

preguntes també estan relacionades obviament amb el tema per això he recopilat tots els 

percentatges corresponents. 

 

En relació a n’aquesta pregunta 18, com bé ja he comentat amb anterioritat i com bé diu 

la OMS, els nins haurien de realitzar un mínim de 60 minuts diaris d’AF, el qual seria 

equivalent a 7 hores setmanals.  

 

D’acord amb les dades obtingudes en aquest qüestionari observam que un 41% dels nins 

i un 50% de les nines de 3er cicle de la nostra escola no realitza aquest mínim d’AF 

recomanat per la OMS, ja que realitzen menys de 7 hores setmanals. Inclús un 20% dels 

nins i un 19% de les nines no realitza ni més de 3 hores d’AF a la setmana, el qual són 

unes dades bastant elevades per a nins d’aquesta edat. I el qual com ja sabem pot 

reportar en problemes de salut per aquests nins/es. Per tant podem recalcar que un elevat 

percentatge dels alumnes està per davall de les recomanacions de la OMS. 

 

També d’aquest qüestionari podem observar que hi ha nins i nines que realitzen algun 

esport fora de l’horari escolar, pero quasi tots són fora de l’escola en algun equip o club, 

i no dins la pròpia escola, per això podríem intentar programar una serie d’activitats 

extraescolars per part del centre per tal d’intentar aquest nivell d’AF dels nins com una 

possible proposta de millora, que si està implantada en altres escoles, com per exemple 

Sant Josep Obrer, per posar un cas, on vaig realitzar les pràctiques l’any passat, i això 

incentivaria alomillor als alumnes a la pràctica d’exercici físic al sortir de l’escola ja 

sigui 1 o 2 vegades a la setmana ( ja que potser els motivi més la possibilitat de conèixer 

ja a altres nins de l’escola), ja que hi ha alguns que no realitzen cap mena d’esport en 

sortir de l’escola. 
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Per això, d’acord amb aquests resultats obtinguts, la nostra proposta de intervenció 

aniria adreçada a intentar incrementar el nivell d’AF i reduïr aquest percentatge de nins i 

nines que realitzen menys de 7 hores setmanals d’AF. Ja que alguns alumnes els únics 

moments a la setmana que realitzen AF només són a les classes de Educació Física, les 

quals també es tendria que intentar augmentar al màxim el nivell de compromís motor, 

és a dir, el temps que l’alumne està realitzan exercici de forma activa, i també durant el 

temps de pati. Per això la proposta de millora aniria orientada a intentar aconseguir que 

els nostres alumnes realitzin el màxim possible d’AF a la setmana i motivar-los a 

n’això. 

 

 

En quant a la realització de qualque esport en relació amb altres comunitats autònomes, 

trobem que els nostres alumnes estan per damunt de la mitja nacional (que és la mateixa 

que la de Balears) que és del 37% de la població que realitzen un esport o més. Ja que el 

47 % dels nins realitzen un esport ja sigui individual o col·lectiu, i en el cas de les nines 

aquest percentatge és del 45.5 %, tot i que aquestes dades fan referència a tota la 

població no només als nins. Tot i això, el problema no el trobem en la realització d’una 

pràctica esportiva fora de l’horari escolar (sinó en que el nivell d’AF setmanal dels nins 

és inferior a la mitja segons la OMS, que diu que els nins han de realitzar 60 minuts 

d’activitats física diària com ja hem dit). 

 

Segons els resultats d’una enquesta realitzada a l’any 2005, trobem algunes Comunitats 

Autònomes amb majors nivells de pràctica esportiva i d’altres amb nivells més baixos. 

A continuació mostrem aquesta taula on podem apreciar aquestes diferències: 
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Comunidad Autónoma 

Practica uno o varios deportes No practica ningún deporte 

2005 2000 2005 2000 

Navarra 45 46 55 54 

Madrid 43 45 57 55 

Cataluña 43 44 57 56 

Rioja 40 40 60 60 

País Vasco 39 43 61 57 

Asturias 38 43 62 57 

Comunidad Valenciana 37 39 63 61 

Baleares 37 36 63 64 

Aragón 36 33 64 67 

Canarias 35 36 65 64 

Castilla-León 34 40 66 60 

Murcia 34 36 66 64 

Galicia 33 33 67 67 

Andalucía 33 29 67 71 

Cantabria 33 36 67 64 

Castilla-La Mancha 30 27 70 73 

Extremadura 29 26 71 74 

Ceuta 41 -- 59 -- 

Melilla 53 -- 45 -- 

Total nacional 37 37 63 63 

 

Com podem observar les Comunitats amb un nivell de pràctica superior a la mitja 

nacional (37%) són sis: Navarra (45%), Madrid i Catalunya (43%), La Rioja (39%), 

País Basc  (39%) i Astúries (38%). Després trobem que Balears juntament amb la 

Comunitat Valenciana tenen uns nivells similars a la mitja nacional (37%). I les 

restants, es troben per davall de la mitja nacional, que són: Aragó (36%), Canàries 

(35%), Castella i Lleó i Murcia (34%), Galicia, Andalusia i Cantabria (33%), Castella-

La Manxa (30%) i Extremadura (29%). 

 

En definitiva, com be hem dit la nostra proposta de intervenció aniria adreçada a 

intentar incrementar el nivell d’AF dels nostres alumnes d’acord amb els resultats 

obtinguts. 
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5. PROPOSTA DE INTERVENCIÓ 

 

Com be ja he dit aquest treball consistirà en la realització d’una proposta d’intervenció 

per intentar incrementar el nivell d’AF en els nins i nines. Aquesta intervenció es 

centrarà en 3 aspectes fonamentals, a través dels quals intentarem aconseguir el nostre 

objectiu principal i incentivar als alumnes a la realització d’activitat física. Els 3 

aspectes que durem a terme en aquesta proposta són: 

 

- Racó actiu 

- Activitats extraescolars  

- Barridiades 

 

Abans  de començar a explicar en que consistirà cadascun d’aquests tres aspectes, dir 

que això consisteix en una proposta d’intervenció per tal d’aconseguir incrementar el 

nivell d’AF, ja que en la meva escola no ha estat possible dur-la a terme per diferents 

circumstàncies ( falta d’espai, necessitat de tenir que venir un altres professor amb jo al 

temps de pati, etc). Però jo en el meu futur com a mestre intentaré dur a terme aquesta 

proposta de millora implantada per mi, amb els meus futurs alumnes, ja que en la meva 

opinió és molt important aconseguir i motivar als nins i nines a ser físicament actius. 

 

A continuació, passaré a explicar de forma detallada cadascuna d’aquestes propostes 

d’intervenció, així com s’organitzaran i la seva temporització. 

 

 

 Racó actiu 

 

Aquesta primera proposta d’intervenció consisteix en realitzar un racó actiu que estigui 

muntat i preparat per a que els alumnes puguin anar a jugar durant el temps de pati. Per 

començar, començarem explicant que significa això de racó actiu. El racó actiu 

consisteix en un espai determinat organitzat per una persona prèviament amb diferent 

material disponible, on els alumnes podran jugar i realitzar diferents tipus d’activitats 

físiques durant el temps de pati (exercicis, carreres, esports...).  
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Comentar que la meva idea era la de utilitzar el poliesportiu com espai per realitzar 

aquest racó actiu, ja que al pati hi havia molt de cursos i amb un petit cantó de pati 

l’espai no era suficient si venien molt de nins, i dins el pavelló jo no podia quedar-me 

amb la meva classe de 5è A que era la idea de dur-lo a terme en principi amb un grup 

d’alumnes més reduït, si no venia un altres mestre amb jo, ja que als practicants no mos 

deixaven quedar-nos baix la responsabilitat d’un grup d’alumnes, i la meva tutora tenia 

guàrdia a una part del pati o altres coses que fer. 

 

L’objectiu principal d’aquest racó seria incentivar als alumnes a la realització d’activitat 

física durant el temps de pati, ja que són 30 minuts que podem aprofitar perfectament 

cada dia, ja que moltes vegades els nins no juguen a res durant el temps de pati i es 

queden asseguts xerrant amb els seus companys, ja que com no lis deixen utilitzar 

pilotes al temps de pati, doncs moltes vegades com no saben a que jugar doncs 

decideixen estar asseguts a ombra. Doncs la meva idea és dur a terme aquesta proposta, 

ja que els nins si veuen que lis preparem un espai específic per a la pràctica de qualsevol 

tipus d’activitat física, es veuran més motivats i voldran participar, ja que el simple fet 

de veure que un mestre lis prepara un espai específic amb material divers i variat per a 

jugar al temps de pati els cridarà molt més l’atenció que estar asseguts al temps de pati,  

ja que són NINS, i els nins necessiten moviment i estar en actiu, i venen d’estar moltes 

hores asseguts al pupitre fent deures i escoltant, doncs el que necessiten al temps de pati 

és desconnectar una mica d’això i activar el seu cos jugant, cosa que és necessària per a 

tots els nins jugar amb els seus amics i amigues i gaudir. 

 

Igual que disposem del racó de Biblioteca on els nins poden anar durant el temps de 

pati, a la biblioteca a cercar llibres per llegir, cosa que també està molt bé per incentivar 

la lectura i amb el qual s’ha treballat molt, doncs perquè no crear també un Racó Actiu 

on els nins puguin jugar i gaudir, i així a la vegada aconseguir incrementar el seu nivell 

d’AF que com hem explicat anteriorment és molt positiu tant a nivell acadèmic com de 

salut. 

 

En aquest racó actiu el rol del mestre ha de canviar, seria un dinamitzador, que animés 

als alumnes a participar i donar-los un feedback positiu. En canvi, els alumnes són els 

principals protagonistes d’aquesta intervenció, per això les explicacions del mestre han 

de ser mínimes i el més clares possibles, per a que la resta del temps els alumnes ja 
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puguin jugar i estar en moviment. Com he comentat anteriorment a la metodologia, li 

donarem també l’oportunitat als alumnes de que exposin allò al que els hi agradaria 

jugar, ja que ells moltes vegades es veuen obligats a realitzar coses que no els hi 

agraden, i l’únic que aconseguim amb això es que perdin la seva motivació, per això lis 

donarem l’oportunitat en aquests 30 minuts de pati de poder jugar al que ells vulguin 

sempre respectant unes normes i un comportament adequat, ja que ja a ales sessions 

d’EF ja realitzaran allò programat pel mestre, aquí volem donar-lis un poc més de 

llibertat per incrementar aquesta motivació per a la realització d’activitat física. Així 

doncs al principi d’aquesta proposta els alumnes poden anar oferint les seves idees o 

aportacions d’allò al que els hi agradaria jugar. 

 

En quant a l’organització d’aquest racó actiu, com ja he dit anteriorment la meva idea 

era realitzar-lo al poliesportiu, ja que és molt gran i tenim molt d’espai per aprofitar, 

però també es pot realitzar al pati perfectament. Aquest racó es trobarà organitzat per 

diferents estacions on els nins podran jugar en aquella que lis faci ganes. En principi 

l’organització d’aquest racó actiu estarà formada per 4 estacions: 

 

- En la primera estació trobarem un camp de hockey amb unes dimensions adaptades 

per jugar un 4x4, amb 2 porteries i 8 sticks i una pilota (4 de color blau i 4 de color 

vermell, per diferenciar els equips). 

 

- En la segona estació hi haurà un camp de futbol amb dimensions adaptades per un 4x4 

també . El material seran 2 porteries petites plegables i una pilota per jugar( tindríem 

una pilota d’espuma també en cas de que si amb l’altra es fan mal la canviaríem). 

 

- En la tercera estació jugaríem a Korfbal, amb les cistelles adaptades per a jugar a 

aquest esport i una pilota, les dimensions de la pista serien per jugar un 4x4 també. 

 

- I la darrera estació estaria formada per una pista de tenis, amb una xarxa plegable al 

mig, on els alumnes podrien jugar un 2x2, o de forma individual, també disposaríem de 

raquetes i pilotes de tenis. 
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Aquesta seria la organització prèvia que jo tindria preparada per a començar, però com 

ja hem dit aquesta organització estarà subjecta a modificacions segons els gustos dels 

nins, i alguna d’aquestes estacions es pot canviar per un altre alguns dies determinats si 

ells ho decideixen i es posen d’acord, repartir uns dies per uns jocs i altres per a uns 

altres per tenir més varietat i així fer que els nins no s’avorreixin de jugar sempre al 

mateix. O si tenim espai suficient podem afegir més de 4 estacions si ho trobem 

necessari. Per això aquesta organització seria un model inicial però que aniria 

evolucionant i modificant segons la marxa i els gustos dels nins que són els principals 

protagonistes, ja que l’objectiu principal és involucrar-los i motivar-los a participar en 

aquest racó actiu per incrementar el seu nivell d’AF a la setmana. 

 

En quant a la temporització d’aquesta proposta podria dur-se a terme al llarg de tot el 

curs escolar, sempre i quan el centre em donés permís per estar a un lloc determinat 

durant el temps de pati on poder dur-la a terme amb els alumnes de la meva classe, i si 

l’espai és suficient no hi hauria cap inconvenient en que poguessin venir més cursos. Si 

molts de nins volguessin participar i l’espai no fos suficient per a tots, podríem fer un 

calendari on cada curs vendria determinats dies a la setmana i altres cursos els altres 

dies, i així aconseguir que tots puguin participar en cas de que tingués molt d’èxit. 

 

 

 

 

 Activitats extraescolars  

 

Una altra proposta d’intervenció per intentar incrementar el nivell d’AF seria el tema de 

les activitats extraescolars. Com be sabem, la majoria d’escoles proporcionen activitats 

extraescolars una vegada acaba l’horari escolar. En el cas de que l’escola no oferís 

activitats extraescolars seria un apartat a tenir en compte. A la nostra escola la varietat 

d’activitats extraescolars no és molt diversa, i com hem observat al qüestionari realitzat 

amb anterioritat casi cap alumne només un 1% o 2% realitza activitats extraescolars 

oferides pel centre, ja que els nins i nines que realitzen qualque esport es fora de 

l’escola. Degut a això jo proposo aquesta proposta de millora, que aniria a encaminada a 

donar-li una importància major a la realització d’activitats extraescolars del centre 

oferint una major variabilitat d’aquestes, per tal de que els alumnes és sentin motivats 
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per alguna d’aquestes. Ja que si el centre només ofereix un parell d’activitats 

extraescolars per les quals els alumnes no estan gaire motivats, no aconseguirem 

enganxar-los i que els seus pares els apuntin a aquestes. 

 

Aquest tema és complex, ja que el primer de tot que tindríem que fer és organitzar-nos 

per tal d’intentar ampliar l’oferta d’activitats extraescolars per part del centre, i oferir-

les als pares i alumnes d’una forma original per captar la seva atenció i motivar-los a 

participar en aquestes. Una vegada hem aconseguit aclarir totes les activitats 

extraescolars que durem a terme intentant tenir en compte els interessos que els nins 

poden tenir, ja que és el més important, ja que fora de ‘horari escolar els nins només 

s’apuntaran a allò que realment els hi agrada i els fa il·lusió, i seria una bona idea 

animar-los a apuntar-se juntament amb els nins de la seva classe, doncs una vegada les 

tenim definides, tindríem que fer una circular i penjar cartells al centre que captin 

l’atenció de la gent, per tal de que els pares s’informin i vegin que és el que ofereix el 

centre. Jo com a mestre incentivaria als meus alumnes a participar en elles, explicant-los 

la importància i els beneficis que reporta la realització d’activitat física fora de l’horari 

escolar. 

 

Si aconseguim que els alumnes es vagin apuntant e interessant per elles, ja els altres 

amics de la classe o d’altres classes de boca en boca, poden anar dient que s’han apuntat 

a tal activitat extraescolar i així anar incrementant el nombre d’alumnes. Aquesta 

intervenció també seria possible per nins d’altres escoles, ja que si nins o nines de la 

nostra classe s’apunten i li volen dir a amics seus d’altres escoles poden demanar si 

seria possible apuntar-se. Nosaltres ens centraríem més en motivar-los en apuntar-se a 

activitats extraescolars esportives, per tal d’aconseguir el nostre objectiu, i que com be 

sabem prevenen la obesitat dels menors, augmenten la seva resistència i milloren la seva 

salut i el seu rendiment acadèmic. 

 

En aquest apartat també és important aconseguir que el monitor o persona que dugui a 

terme les diferents activitats extraescolars, sigui una persona amb coneixements en 

l’activitat en qüestió i que sigui capaç de motivar als nins, ja que així aconseguirem 

l’èxit d’aquesta activitat extraescolar a llarg termini. 
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En el meu cas comentar, que jo durant aquest semestre he estat realitzant activitats 

extraescolars esportives a una escola amb alumnes de secundària, i el que he intentat en 

tot moment ha estat fer classes dinàmiques i lúdiques on els alumnes s’ho passessin bé, 

ja que encara més amb alumnes de secundària a aquesta edat és un poc més difícil 

aconseguir això. També moltes vegades lis donava l’oportunitat a ells d’oferir-me les 

seves propostes de diferents jocs o esports als quals volien jugar segons els seus 

interessos, per tal d’així que ells decideixin a que volen jugar ja que l’important és que 

ells gaudeixin i s’ho passin bé mentre fan exercici durant aquestes activitats 

extraescolars. 

 

Aquestes activitats extraescolars, s’organitzarien en la realització d’elles de 2 vegades a 

la setmana amb una durada de 1:00-1:30 hores cada dia, que és el que normalment 

duren les activitats extraescolars. I en quant a la seva temporització les activitats 

extraescolars es durien a terme durant tot el curs escolar, sempre que l’oferta d’alumnes 

fos la suficient per a dur a terme l’activitat, aquestes es pagarien a part al centre de 

forma mensual. 

 

 

 Barridiades 

 

Per acabar, una darrera proposta d’intervenció seria la de assistir fora de l’horari escolar 

qualque dia a alguna barridiada. Per començar explicaré en que consisteix això de les 

barridiades. Es tracta d’una iniciativa de l’Institut Municipal d’Esports (IME) que es va 

iniciar a l’any 2012, que pretén treure al carrer la màgia de l’esport, aquesta activitat va 

dirigida a tots els nins/es i joves disposats a gaudir d’una jornada esportiva al carrer del 

seu barri. L’objectiu principal d’aquest projecte és fomentar valors com la esportivitat, 

la tolerància, la integració, l’educació o la convivència així com transmetre missatges 

sobre hàbits saludables. 

 

Aquestes activitats es realitzen cada cap de setmana a una barriada de Palma diferent, 

com per exemple a Son Ferriol, Son Cladera, Pont d’Inca Nou, Son Gotleu, La 

Indioteria..., i l’horari es de matí de 10:30-13:30, tot i que de vegades també es realitzen 

l’horabaixa de 16:30-19:30. 
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La meva proposta d’intervenció és la de motivar al meu grup classe a assistir un 

dissabte al matí a una barridiada d’aquestes que realitzin a prop de l’escola (lloc on 

viuen la majoria d’alumnes), quedaríem a l’escola a les 10:00h i aniríem caminant fins 

allà, amb l’objectiu de que els nins gaudeixin d’una nova experiència, que hem de dir 

que és totalment gratuïta, realitzant un matí de pràctica esportiva amb els companys de 

la seva classe. Abans a l’escola explicaríem en que consisteix tot això per conscienciar 

als alumnes i presentar-ho d’una forma motivadora per aconseguir que venguin la 

majoria d’alumnes possibles, ja que com és una activitat que es realitza els cap de 

setmanes fora de l’horari escolar pot ser resultarà més difícil que puguin venir tots els 

nins. Prepararíem una circular informativa per als pares, que han de donar permís per a 

que els seus fills assisteixin a aquesta sortida a les barridiades. Per tant la temporització 

seria la d’una sortida a una o dues barridiades properes a l’escola, i després si els 

alumnes volen assistir pel seu compte amb els seus pares i amics molt millor. 

 

Trobo que és una idea interessant ja que els nins i nines podran gaudir d’un matí amb 

els seus companys de classe jugant a l’aire lliure amb un monitors que són els que 

controlen totes aquestes activitats que es realitzen que ara comentarem. Així si els nins 

s’ho passen bé molts voldran repetir, jo m’encarregaré de repartir als pares una fulla 

amb els dies i lloc on es realitza aquest projecte cada cap de setmana, per si un dia ells 

pel seu compte volen anar amb el seu fill o amb altres companys que es posin d’acord a 

passar un matí. 

 

En quant a l’organització de les barridiades, a cada barri es munta un circuit amb 

catorze esports diferents, on els nins van posant a prova la seva resistència física, la seva 

habilitat, la seva destresa i sobretot les seves ganes de passar-ho bé realitzant activitat 

física. Els esports que es realitzen en aquest projecte són: 

 

- Futbet 3x3                              - Llançament de javelina 

- Bàdminton                              - Salt de longitud 

- Volley 3x3                              - Carrera 100 obstacles 

- Futvolley                                 - Carrera 100 metres 

- Automobilisme                        - Llançament de pes 

- Hoquei                                     - Rocòdrom infantil 

- Tennis                                      - Ping-pong 
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La distribució de les activitats als espais dels que disposem és la següent: 

 

 

 

 

Com veiem hi ha sis grans espais d’activitats. A cada un d’aquests espais hi ha un 

monitor responsable que s’encarrega d’explicar les normes de cada activitat als nins/es i 

controlar el seu funcionament depenent de si hi ha molta gent o no, ha d’estar pendent 

dels temes de rotació d’activitat per a que tots els nins puguin jugar a tot. 

 

En quant a la metodologia, com ja hem dit hi ha un monitor que explica les activitats de 

la forma més clara i concisa possible per tal de que els nins/es que són els protagonistes 

es posin a jugar. Cada nin que volia jugar tenia que fer la inscripció a la taula 

informativa, on se li prenen les seves dades: nom, edat, pes, alçada i nacionalitat. I a 

cada un se li entrega una targeta per si volen anar anotant les seves marques o registres 

de les diferents activitats per comparar-les amb la d’altres companys i fomentar un poc 

la competitivitat i l’esperit de superació. La targeta que se lis dona és aquesta: 
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Per a la promoció d’aquest projecte s’han dut a terme diferents accions com: 

 

- Publicitat en premsa escrita als diaris locals. 

- Distribució d’un total de 600 cartells als diferents barris de Palma, així 

com a les escoles públiques i concertades de les barriades on es 

realitzarien les activitats. 

- Distribució de cartells als centres cívics i punts d’informació de cada 

barriada. 

- Difusió a través de la web de l’associació Amés 

- Informació a través dels correus electrònics a diferents entitats i persones incloses a la 

base de dades de l’associació Amés.  

 

La participació va ser molt bona a l’any 2012 amb un total de 2600 participants al llarg 

de totes les setmanes. La majoria de participants eren espanyols (72%), encara que 

també hi havia senegalesos (5%), nigerians (7%), marroquins (8%) i d’altres 

nacionalitats (8%).  

 

En quant a la meva experiència personal, jo he assistit com a monitor a realitzar 

aquestes barridiades, i trobo que és una idea que ha tingut molt d’èxit, ja que és una 

forma d’entreteniment per aquells nins i nines del barri que surten el cap de setmana a 

passejar amb els seus pares, i que millor manera que gaudir d’un matí esportiu, 

realitzant activitat física amb els sues amics del barri. És un projecte que es troba molt 

ben organitzat amb diversitat de material molt adient, per això vaig pensar l’idea de que 

podria resultar interessant assistir amb els meus alumnes en el futur quan dugui a terme 

aquesta proposta d’intervenció per incrementar el nivell d’AF si és necessari. 

 

 

- Per acabar el tema de les propostes d’intervenció, en aquesta escola on he realitzat les 

pràctiques aquest curs 2015, trobo que es podria millorar la dinàmica i el funcionament 

de les sessions d’Educació Física, ja que com he comentat amb anterioritat en la meva 

opinió els alumnes perden molt de temps de classe, realitzant equips i explicacions, i 

nosaltres com a mestres hem d’intentar incrementar el temps de compromís motor, que 

és el temps en que cada alumne està participant (en moviment) en activitats relacionades 

amb els objectius proposats, utilitzant les diferents estratègies apreses durant la carrera. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Per a concloure, com ja hem dit aquesta proposta d’intervenció no ha estat possible dur-

la a terme, però està pensada per tal d’intentar millorar el nivell d’activitat física dels 

nostres alumnes en cas de que aquest estigui per davall de les recomanacions de la 

OMS. 

 

Ja que molta gent no li dona la importància que té a la pràctica d’activitat física i a 

mesura que passen els anys cada vegada la van deixant més de costat, per tant hem 

d’intentar fer un esforç per conscienciar als nostres alumnes de la importància que té i 

quina repercussió té, ja que com be sabem té repercussió tant a nivell acadèmic ja que 

s’ha demostrat que els alumnes que realitzen activitat física tenen millors resultats 

acadèmics i també afecta a nivell de salut, ja que prevé l’aparició d’infermetats. 

 

L’objectiu principal d’aquestes tres propostes explicades anteriorment, és el 

d’aconseguir que aquests alumnes que no realitzen molta activitat física, proposar-los 

diferents propostes i alternatives motivadores per aconseguir que s’enganxin a la 

realització d’activitat física. 

 

Això és molt més complex del que pareix, ja que no és tant simple com dir-los que 

l’activitat física és important i que han de practicar-la. El mestre ha de ser un bon 

motivador, capaç de motivar als seus alumnes i aconseguir que ells siguin els principals 

protagonistes, que és el que jo volia en aquesta proposta, deixar-los a ells tenir també la 

capacitat d’elecció, no limitar-los a realitzar les coses per obligació, ja que així l’únic 

que aconseguim és que perdin aquesta motivació. Ja que com bé hem dit el principal 

objectiu és motivar-los a incrementar el seu nivell d’activitat física per tant no és tant 

important la obligació de realitzar unes activitats determinades, sinó deixar-los que ells 

mateixos puguin elegir i gaudir d’aquesta millora fent allò que més els hi agrada o crida 

l’atenció. 
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8. ANNEXOS 

 

-  Qüestionari 

 
1. A Quin curs Estàs?   

 5e 

 6e 
 

2. Quina edat tens? 

 10   11 

 12   13 
 

3. Nin o Nina? 

 Nin 

 Nina 
 

4. Com consideres al teu Pare o tutor de físicament actiu? 

 Fa molt d’esport  

 Fa una mica d’esport  

 No fa gens d’esport   

 No tenc pare 
 

5. Com consideres la teva Mare o tutora de físicament activa? 

 Fa molt d’esport  

 Fa una mica d’esport  

 No fa gens d’esport   

 No tenc Mare 
 

6. T’animen els teus pares o tutors a ser físicament actiu (fer 

molt d’esport)? 

 M’animen molt 

 M’animen 

 No els importa 

 Hem desanimen 

 Hem desanimen molt 
 

7. Com t’ajuden els teus pares o tutors a ser físicament actiu? 

(acompanyar-te a jugar partits, comprar-te equipament 

esportiu, etc.) 

 M’ajuden molt 

 M’ajuden 

 No m’ajuden 

 No m’ajuden gens 
 

8. En els últims 7 dies com has anat a escola? 

 De forma activa (caminant, bici, etc.) 

 De forma Inactiva (cotxe, Bus, etc.) 

 De forma Mixta (anar d’una forma i tornar de l’altre) 
 

 

9. Quants dels 5 millors amics que tens son físicament actius 

(fan esport) 

 

Cap    1     2     3     4     5 

 
 

10. En els últims 7 dies, quants de dies has fet exercicis per 

treballar la Força (flexions, abdominals, salts, etc.) ? 

 0 dies   4 dies 

 1 dia   5 dies 

 2 dies   6 dies 

 3 dies   7 dies 
 

11. En els últims 7 dies, quants de dies has fet 

exercicis per treballar la Flexibilitat 

(estiraments, etc.) ? 

 0 dies   4 dies 

 1 dia   5 dies 

 2 dies   6 dies 

 3 dies   7 dies 

 

12. Marca quantes hores al dia has passat mirant 

la TV, jugant videojocs, navegant per 

Internet o parlant per telèfon en els últims 7 

dies 

 

 De 1 a 5 hores 

 De 6 a 10 hores 

 De 10 a 20 hores 

 De 20 a 30 hores 

 + de 30 hores 
 
          

13. En els últims 7 dies, quan de temps has passat 

llegint (no compten els treballs de classe), 

llibres , revistes o diaris ? 

 Res  Menys de una hora 

 De 1 a 6 hores  De 7 a 13 hores 

 Més de 14 hores 
 

14. En els últims 7 dies, quan de temps has passat 

fent els deures de l’escola? 

 Res  Menys de una hora 

 De 1 a 6 hores  De 7 a 13 hores 

 Més de 14 hores 
 

15. Has estat malalt en els últims 7 dies o alguna 

cosa ha evitat que facis la teva activitat física 

normal? 

 Si   No 

 

16. En general, comparant-te amb els companys 

de la teva edat com consideres la teva 

condició física (forma física)? 

 Excel·lent   Bona 

 Mitja   Dolenta 
 

17. Com consideres que està el teu pes? 

 Molt de sobrepes (molt gras) 

 Una mica de sobrepes (gras) 

 Pes correcte (bé) 

 Una mica per davall del pes (prim) 

 Molt per davall del pes (molt prim) 
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ACTIVITAT FÍSICA FORTA  son activitats com jugar a futbol, 

bàsquet, córrer etc. 

 

18. Marca quants de minuts d’activitat física forta has fet en els 

últims 7 dies incloent les classes d’Educació Física, 

entrenaments , etc. 

 

 De 0 a 3 hores setmanals 

 De 4 a 6 hores setmanals 

 De 7 a 10 hores setmanals 

 + de 10 hores setmanals 
 

19. Varen ser els últims 7 dies  la típica setmana a nivell 

d’activitat física? 

 Si 

 No, Normalment faig més coses 

 No, normalment no faig tantes coses 
 

20. Participes en esports d’equip (bàsquet, futbol, etc.) a 

l’escola? 

 Si 

 No 

21. Participes en esports individuals (natació, tennis, etc.) a 

l’escola? 

 Si 

 No 

22. Participes en altres activitats físiques (dansa, aeròbic etc.) a 

l’escola? 

 Si 

 No 

23. Participes en esports d’equip (bàsquet, futbol, etc.) a fora de 

l’escola o en algun club? 

 Si 

 No 

24. Participes en esports individuals (natació, tennis, etc.) a fora 

de l’escola o en algun club? 

 Si 

 No 
 

Moltes de gràcies per la col·laboració
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