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1. Resum 

Els objectius principals d’aquest treball han estat per una banda, analitzar el 

grau de coneixement que tenen els estudiants adolescents de quart d’ESO i 

primer de batxillerat pel que fa al bloc 1 de Salut i,  específicament,  relacionat 

amb conceptes claus sobre l’entrenament.  

Per altra banda, ha estat determinar si la nostra proposta d’unitat didàctica El 

Crossfit pedadògic i el joc aeròbic seria la més indicada per treballar la condició 

física dels alumnes i si el grau de satisfacció i diversió d’aquests seria més 

elevat comparat amb el treball de la condició física tradicional.Per això, hem 

portat a terme dos estudis. El primer seria l’estudi de l’eix transversal per saber 

els coneixements dels alumnes que s’ha basat en una mostra de 335 alumnes 

de 4t d’ESO i primer de batxillerat de diversos centres de Palma, els quals han 

respost un qüestionari sobre entrenament. 

A més a més, en l’estudi intervenció  s’ha portat a terme l’aplicació de la Unitat 

didàctica El Crossfit pedagògic (adaptat a l’alumnat) combinat amb el joc 

aeròbic. S’ha realitzat a l’institut Guillem Sagrera i ha anat adreçada a dos 

grups intervenció, una classe de primer de Batxillerat i una classe de 4t d’Eso, i 

dos grups control que han estat formats per les altres classes de Batxillerat i de 

4t d’Eso. La mostra del grup intervenció ha estat més àmplia ja que tant la 

classe de Batxillerat com la de quart d’Eso eren grups més nombrosos que les 

del grup control. Així el grup intervenció ha presentat  una mostra de 49 

subjectes mentre que el grup control només ha estat de 33. 

Els resultats del primer estudi mostren que la majoria dels alumnes no tenen 

uns coneixements mínims sobre entrenament. 

Finalment, en l’estudi intervenció,  els resultats mostren millores significatives 

de la capacitat aeròbica i a més a més que la unitat didàctica els sembla més 

divertida en comparació a l’entrenament de la condició física practicada als 

darrers anys al centre d’educació secundària. 

Paraules clau: Crossfit pedagògic, condició física, adolescents, 

coneixement, diversió. 
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2. Introducció 

2.1. Justificació. 

Una activitat física adient, una alimentació equilibrada, així com també un 

descans adequat són molt importants per al desenvolupament correcte a nivell 

fisiològic, psicològic i social de l’alumne. Per això, volem conscienciar i motivar 

els alumnes de la importància d’adquirir uns hàbits saludables i dels múltiples 

beneficis que poden aconseguir entrenant d’una forma lògica i eficient i que, a 

més, els proporcioni un punt de vista crític a l’hora d’entrenar. 

La consecució d’una bona condició física és  l’eix vertebral de l’assignatura  i 

aquest objectiu s’ha de dur a termed’una manera que, sense perdre de vista la 

finalitat, pugui executar-se de forma entretinguda i novedosa. Hem de tenir en 

compte que els alumnes es passen moltes hores asseguts i treballant 

conceptes teòrics de manera individual. Per això hem d’aprofitar la nostra 

matèria per treballar cos i ment de manera eficaç i aconseguir alhora que la 

pràctica els ajudi en el seu rendiment acadèmic i els faci desconnectar de 

l’estrès generat pels estudis. Per desgràcia, molts de centres fan servir 

metodologies d’entrenament tradicionals que desmotiven els estudiants pel fet 

de ser avorrides, repetitives, poc originals i sobretot amb pocs al·licients que 

incentivin  l’alumne a la pràctica esportiva,  no només dintre de l’aula sinó a fora 

també, perquè l’adherència a l’activitat física és clau per al desenvolupament 

de l’alumne. Tenim a les nostres mans, com a ensenyants, l’oportunitat de 

guanyar adeptes a l’activitat física i fugir del sedentarisme. 

L’aplicació de la UD de Crossfit adaptat a la realitat d’estudiants adolescents i 

al material disponible als instituts de Mallorca, combinat amb jocs aeròbics,  

resulta necessària en el darrer cicle de l’ESO i primer de Batxillerat per diversos 

motius. En primer lloc perquè el joc aportarà una millora de la resistència 

aeròbica ja que haurà de ser en constant moviment i hi hauràun elevat 

compromís motor per al treball d’aquesta.A més, la selecció dels jocs serà 

focalitzada a una millora de la condició física, un procés d’inclusió i exclusió 

serà clau al’hora de determinar quins són els jocs més adequats per a aquesta 

unitat didàctica. També permetrà treballar una sèrie de valors com el respecte, 

la cooperació, la companyonia, la superació personal i la gestió de les 
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emocions com la tolerància a la frustració quan es perd o l’acceptació de les 

limitacions personals. Per aconseguir aquesta sèrie d’efectes positius 

realitzarem jocs cooperatius, de col·laboració-oposició. Així l’alumne tendrà la 

incertesa de quin joc es portarà a terme i serà un component nou que  aportarà 

motivació i diversió a la classe i romprà amb la monotonia que podria suposar 

un treball complet de la sessió només de Crossfit. 

Per una altra banda, partim de la hipòtesi que els alumnes presenten carències 

pel que fa  als continguts del bloc de salut del currículum d’Educació Física de 

les Illes Balears. Alguns conceptes bàsics no es treballen de forma pràctica i no 

són aplicables fora del centre. 

És per això que passarem un qüestionari amb preguntes senzilles als alumnes 

de quart d’ESO i primer de Batxillerat de sis centres de Palma, IES Josep 

Sureda i Blanes, IES Josep Maria Llompart, IES Madina Mayurqa, IES Ses 

Estacions, IES La Ribera i IES Guillem Sagrera, per veure el grau de 

coneixement de continguts que tenen  d’aquest apartat fonamental del  bloc de 

Salut del currículum. Aquest estudi transversal vol constatar aquest 

desconeixement conceptual per part dels alumnes que es troben molts d’ells en 

el darrer any d’Educació Física, 4t ESO i 1r de Batxillerat, i proposar una 

solució a aquesta mancança amb aquesta unitat didàctica. 

Volem alumnes que coneguin els  aspectes bàsics d’entrenament,  com ara 

quines són les variables per guanyar massa muscular, com perdre pesde forma 

eficient, quina és la freqüència òptima d’entrenament de força, la tècnica d’un 

squat, la tècnica d’un pes mort, els tipus d’entrenament aeròbic, entre d’altres 

continguts essencials.  

Totes aquestes propostes partiran sempre del coneixement dels alumnes i 

seran totalment adaptades a ells perquè els arribin de manera senzilla i 

aplicable fora de l’aula. 

Per una banda treballarem amb música ja que millora el rendiment de l’alumnat 

en l’activitat i és un instrument divertit i que atorgarà també un ritme que serà 

necessari per al temps de les estacions del treball d’alta intensitat. Aplicarem 

exercicis multiarticulars que els alumnes podran realitzar a fora de l’aula i 
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explicarem quina és la musculatura treballadaa cada exercici. Les estacions 

estaran dotades de material com TRX, escales de coordinació, kettlebells, el 

qual es novedós per a gran part dels alumnes i alhora és un element motivador 

més. 

Cal tenir en compte que els problemes de salut ja no són responsabilitat única 

de l'àmbit sanitari. Aquesta nova forma d'entendre la salut suposa un 

plantejament innovador que ha arribat a l'escola i està afectant  la reconstrucció 

del currículum de l'àrea d'Educació Física. Diversos organismes, com el 

Ministeri de Sanitat del Regne Unit, Centers for Disease Control and Prevention 

dels Estats Units i el Ministeri de Sanitat i de la Tercera Edat d'Austràlia Anzar 

& Webster(2005) assenyalen que els nens, nenes i adolescents han de realitzar 

almenys 60 minuts (i fins a diverses hores) d'activitat física d'intensitat 

moderada a vigorosa, tots o la majoria dels dies de la setmana. Com que està 

comprovat que aquests valors no s’assoleixen, hem de  posar en pràctica nous 

models de treball de condició físicaque puguin aportar resultats diferents que 

haurien de ser aplicats i analitzats per seguir progressant en una ciència com 

és l’Educació Física.  

Si el principal objectiu de l’Educació Física és promoure la salut i formar els 

alumnes per a una activitat física regular en el temps lliure, que romangui en 

l'edat adulta  i que es trobi vinculada a l'adopció d'hàbits d’exercici físic que 

incideixin positivament sobre la salut i la qualitat de vida, els professionals de 

l'Educació Física no poden donar l'esquena a aquest problema.Santos Muñoz, 

S. (2005) 

L’efectivitat d’un treball de condició física correcte per als adolescents tendrà 

una gran transcendència ja que una vida sedentària vendrà lligada a problemes 

de salut. El paper del professor d’Educació Física serà vital per aconseguir 

evitar els problemes que desencadena una vida poc activa i un nivell de 

condició física per davall dels mínims de salut. Per aquests motius és necessari 

desglossar les conseqüències de no ser físicament actius. Es detallaran a 

continuació articles relacionant la condició física,el sedentarisme, l’obesitat amb 

la salut dels adolescents. 
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Els patrons d'AF en joves tenen importants implicacions per a la salut, ja que 

amb baixos nivells de pràctica hi pot haver un inici precoç de cardiopaties, 

d'osteoporosi o d'obesitat en l'edat adulta Telama et al. (2005). En les tres 

últimes dècades l'abundant anàlisi epidemiològica de l'activitat física s’ha 

arribat a conclusions molt uniformes sobre els beneficis de la seva pràctica 

regular. Tot i això, la prevalença d'estils de vida sedentaris segueix 

augmentant, pel que són necessàries intervencions de promoció de l'activitat 

física que permetin assolir l'objectiu d’ «acumular almenys 30 minuts d'activitat 

física d'intensitat moderada en gairebé tots, o millor tots, els dies de la 

setmana». Varo, J.,  Hernández, A., y González, M. (2013) 

La quantitat i qualitat d'activitat física s'ha reduït considerablement en la 

societat actual. El desequilibri que es produeix quant al consum d'aliments que 

superen la despesa energètica comporta un augment de pes corporal i 

conseqüentment de l'obesitat. Són diversos els factors determinants de 

l'obesitat, així com les seves conseqüències. Per tractar una persona obesa cal 

conèixer, en primer lloc, l'agent desencadenant de la malaltia. Els professors 

d'Educació Física, juntament amb les aportacions dels professionals d'altres 

àrees de les ciències de l'esport, poden ser de vital importància per ajudar els 

nens, nenes i adolescents amb problemes causats per l'excés de pes corporal. 

Bastos, A. A., González, B.,  R., Molinero González, O. y Salguero del Valle, A. 

(2005). 

En un estudi, Ortega, B.,Jonatan R. y Manuel J. Castillo (2012)es relaciona 

inversament el nivell de condició física d’adolescents, especialment la capacitat 

aeròbica,  amb els nivells de greix corporal. Tenir un alt nivell d’obesitat 

comporta greus problemes de salut ja que augmenta el risc de patir malaltia de 

les artèries coronàries, pressió arterial alta, diabetis tipus 2, etc. 

Malauradament,  l'obesitat i el sobrepès s'estan incrementant de manera 

alarmant a Europa. L'Organització Mundial de la Salut reconeix actualment la 

inactivitat física com el quart factor de risc de la mortalitat mundial en les 

malalties no transmissibles.  En pocs anys, alguns països han duplicat les 

seves taxes d'obesitat i l'epidèmia, lluny de remetre, amenaça de seguir 

augmentant. Segons un estudi de Cruz, J., Moleón, J.,  Quesada, F., Sánchez, 

M (2012)  la prevalença de sobrepès i obesitat infantil i juvenil a Espanya 
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segueix essent molt alta (a prop del 40%). L'índex d'obesitat en la població 

adulta espanyola (25-60 anys) és del 14,5% mentre que el sobrepès és del 

38,5%.Santos Muñoz, S. (2005). 

 

2.2 . Crossfit i jocs aeròbics 

El Crossfit és un mètode novedós, ampli, general i inclusiu, basat en 

moviments multiarticulars o funcionals, que combina exercicis amb el propi pes 

o gimnàstics bàsics, aixecaments de pes i activitats de condicionament 

metabòlic, realitzades a alta intensitat, Glassman (2007). 

Segons els principis d'aquesta modalitat esportiva, el Crossfit es basa en la 

millora dels 10 dominis del fitness, que serien precisió, agilitat, balanç, 

coordinació,  resistència cardiovascular i pulmonar, flexibilitat, potència, 

velocitat, resistència general o aguant i la força, Glassman (2005). 

CrossFit ha estat un dels mètodes d'entrenament a la indústria del fitness amb 

més creixement des de la seva aparició l’any 2000. Aquesta popularitat es 

podria derivar de dos factors principals: els canvis fisiològics de l'entrenament i 

els beneficis psicològics. Hi ha dos factors que han influït en l'èxit d'aquesta 

modalitat. Un és el poc temps necessari per practicar-lopel fet de ser un 

entrenament d’alta intensitat o HIIT i l’altre és que millora les capacitats físiques 

i fisiològiques, Shaw(2015). 

A més a més, aquesta unitat didàctica ofereix la possibilitat de treballar de 

forma interdisciplinar amb l’assignatura de l’anglès. Aquest tipus de 

treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu que trenca les barreres 

entre la teoria i la pràctica.El Crossfit es va crear als Estats Units i tot el seu 

vocabulari és en anglès, treballar de forma conjunta amb l’assignatura d’anglès 

beneficiaria el procés d’aprenentatge de l’alumne ja que els avantatges 

d’aquesta metodologia són múltiples com ara:  

 El treball és més significatiu, proper  i motivador. 

 Promou el treball col·laboratiu dins i fora de l’aula. 

 Possibilita integrar diferents models d’aprenentatge. 
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 Potencia que els infants aprenguin a aprendre. 

 Es posen en pràctica les teories de l’aprenentatge constructivista. 

 Millora la convivència a l’aula i facilita la integració. 

 Permet aplicar els coneixements de manera pràctica. 

 Afavoreix la cooperació per a un bé comú. 

 Fomenta la participació dels alumnes. 

 Connecta l’escola amb la realitat. 

Pel que fa a la primera part de condició física d’alumnes en edat escolar, com 

ja hem esmentat abans,  amb el Crossfit es voldria motivar i  potenciarla 

pràctica d’exercici físic a fora de l’escola també, ja que segons un estudi recent 

de Baena. A(2016) els adolescents no arriben a les recomanacions mínimes 

establertes pels organismes internacionals i els nivells de pràctica resulten 

majors durant l'horari extraescolar o d'oci, que durant les classes d'EF. 

Segons el currículum d’Educació Física de les Illes Balears s’han d’incloure 

totes les competències bàsiques i, aquesta unitat didàctica posa molt d’èmfasi 

en la competència d’aprendre a aprendre. Tal i com diu el currículum:perquè 

els alumnes, quan acabin l’etapa obligatòria, tenguin una base sòlida a partir de 

la qual articular nous aprenentatges. És per aquesta raó que els professors han 

de prioritzar la pràctica d’activitats globals que combinin l’execució tècnica de 

certes habilitats amb la presa de decisions i que siguin fàcilment transferibles a 

la resolució d’altres situacions semblants. Les hores lectives d’educació física 

no són suficients per consolidar i perfeccionar gests tècnics, però sí que ho són 

per refermar les bases de futurs aprenentatges fora de l’horari lectiu, dins o fora 

del centre escolar. En les diferents fases del procés d’ensenyament i 

aprenentatge és important aconseguir que els alumnes siguin conscients de la 

manera com aprenen: aprendre a aprendre és el fonament d’aprendre al llarg 

de tota la vida.  

És per això que aquesta unitat didàctica pretén posar les bases i els 

coneixements dels alumnes perquè aquests puguin desenvolupar els exercicis 

necessaris per aconseguir una bona condició física en aquesta edat adolescent 

i durant tota la seva vida. 
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Encara que en l’Educació Física els nivells de pràctica  resulten menorsque en 

l’activitat extraescolar,  segons un estudi  Cuevas, R.,  Contreras, O., 

Fernández, González, J.M. Irene (2014) les classes són importantíssimes per 

aconseguir la motivació que farà que aquests estudiants després tenguin  la 

intenció de ser físicament actius. 

Des d'un punt de vista pràctic, això es tradueix en el fet que el docent ha de 

prendre les mesures necessàries dins del procés d'ensenyament-aprenentatge 

per afavorir la millora tant de la motivació intrínseca com de la competència i la 

condició física, Martínez(2006). 

Un dels problemes de la nostra societat és el sedentarisme, com indicava 

anteriorment,  que es veu agreujat per l’ús de les noves tecnologies que ens 

aïllen de la naturalesa i de l’activitat física. Per altra banda s’hi afegeix el 

problema d’una alimentació poc saludable, rica en greixos saturats i mancada 

de fruita i verdura. 

Per una altra banda, el model proposat per l’entrenament de força haurà de 

tenir en compte les adaptacions per treballar-la en edat adolescent i haurà de 

cobrir els següentsobjectius:  

1) Afavorir un òptim i equilibrat desenvolupament múscul-esquelètic i postural 

de tot el cos. 

 2) Consolidar patrons tècnics correctes en varietat d'exercicisamb resistències 

submàximes. 

 3) Promoure i inculcar hàbits de vida saludables(actius) i perdurables en l'edat 

adulta. 

 Així mateix, l'entrenament de força a edatsprimerenques hauria de ser 

incorporat progressivament i formar part d'un programa de condicionament físic 

global més ampli. Per això, l'entrenament de la força en l’etapa adolescent  

hauria de presentar-se sota formats afins amb aquestesedats, amb el propòsit 

d'evitar l'avorriment i afavorir-ne el compliment. Peña, G.,  Heredia, J.R., Lloret, 

C.,  Martín, M.,  Silva-Grigoletto, M.E. (2016) 
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Segons un estudi d’Álvarez-San Emeterio, C., Palacios-Gil, A.N., López-Sobale 

A (2011) la participació regular en programes de condicionament físic i esports 

que incloguin exercicis multiarticulars amb sobrecàrregues de moderada a alta 

intensitat  (Crossfit) pot ajudar a optimitzar l'acumulació de densitat mineral 

òssia durant la infància i l'adolescència. 

L’entrenament de força també potencia el desenvolupament de les seves 

habilitats motores, permetent alhora de gaudir de la pràctica d'altres esports 

amb més seguretat i rendiment, així com desenvolupar aptituds personals com 

l'autosuperació, el sacrifici i l'amor propi, com ho fa la pràctica d'altres 

esports.Myer, G. D., Quatman, C. E., Khoury, J., Wall, E. J., y Hewett, T. E. 

(2009). 

El treball conjunt de Crossfit i jocs aeròbics serà convenient ja que pel fet de 

ser activitats completament diferents cada una aportarà diversos beneficis dins 

el procés d’aprenentatge de l’alumne.  

Un altre estudi,  Lavega, P et al.(2011) en un col·lectiu més adult, en joves 

universitaris, es va investigar la presa de consciència d'emocions positives, 

negatives i ambigües amb alumnat universitari de Ciències de l'Educació i de 

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (universitats de Lleida i de Barcelona), 

a través de jocs de quatre dominis d'acció motriu (psicomotors, cooperatius, 

d'oposició i de cooperació-oposició). Els resultats van mostrar que els jocs 

cooperatius, els jocs reals i  els jocs competitius van registrar els valors més 

intensos d'emocions positives. 

En un altre estudi,  en el qual es destaca la utilització del joc per aconseguir 

menys abandonament de l’alumnat en l’entrenament de la resistència, Sánchez 

Limón, D. (2007)  considera de molta ajuda si a l'hora de tractar la resistència, 

es mostrin a l'alumnat les possibilitats lúdiques d'entrenament d’aquesta, amb 

l'objectiu de donar-los alternatives més divertides que els mètodes purs de 

condició física, sense perdre de vista el rigor en la planificació de les 

càrregues.De les quatre capacitats físiques bàsiques,  de les quals depèn la 

condició física, la resistència és, potser, la que exigeix un entrenament més 

sacrificat en què la voluntat i capacitat de sofriment de la persona juguen un 
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paper molt important en el seu desenvolupament. Aquest factor incrementa 

considerablement les possibilitats d'abandonament d'un programa 

d'entrenament per part de qualsevol persona, però més encara en els 

adolescents, a causa de les connotacions especials d'aquest període de la 

vida, en el qual sempre s'exigeixen resultats a curt termini i palpables. 

 

2.3. Beneficis de les intervencions 

La intervenció tendria una sèrie d’efectes fisiològics positius. Tal i com hem 

apuntat abans, el treball de jocs i Crossfit seria beneficiós,  segons la literatura,  

pels beneficis que produeix realitzar exercicis de força, treball aeròbic i 

exercicis multiarticulars per a adolescents.Els estudis científics han indicat que 

diverses formes d'exercici de força poden produir millores significatives en el 

rendiment en força muscular, velocitat de carrera, Mikkola J, Rusko H, 

Nummela A, et al., (2007), la rapidesa en els canvis de direcció Thomas K, 

French, D., Hayes, P.R.(2009), i en el rendiment motor en general a joves. Des 

de la perspectiva de la salut, l'evidència indica que l'entrenament de força pot 

causar alteracions positives en la composició corporal total,  reducció en el 

greix corporal, millorar la sensibilitat a la insulina en els adolescents obesos 

Cruz, G.M. et al (2006) , i millorar la funció cardíaca en els nens obesos. 

Tot i la creença popular que el treball de força en adolescents atura el 

creixement, no hi ha proves científiques que demostrin que l'entrenament de 

força, correctament supervisat i prescrit, pugui estar contraindicat en edats 

precoces. Molt al contrari, pot ser una forma d'entrenament segura, saludable i 

efectiva, sempre que es respectin certes directrius i criteris de seguretat 

Heredia, G. et al(2016) . El reconeixement medicoesportiu previ, amb especial 

atenció sobre la valoració de la maduresa osteoarticular, és una altra mesura 

cautelar, relacionada amb l'estat de salut, que ha de ser considerada. Els 

darrers informes indiquen que la infància pot ser el moment oportú per construir 

massa òssia i millorar l'estructura dels ossos en participar activitats físiques que 

suposin el suport de càrregues. Hind,K., Burrows, M(2007) 
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En altres paraules, pensar que molts powerlifters tenen una alçada reduïda per 

entrenar força des de primerenca edat seria equiparable a afirmar que els 

jugadors de la NBA superen els 2 metres d'alçada per jugar a bàsquet des de 

petits. 

No obstant això, el risc de lesió, a causa de la pràctica de l'entrenament de 

força, no és més gran,  fins i tot pot ser menor  que en altres activitats 

esportives habitualment practicades.  Diversos estudis han demostrat que els 

nens que realitzen entrenament de força utilitzant exercicis multiarticulars i fins i 

tot similars als d'aixecament olímpic o salts com a complement formatiu de les 

activitats esportives habituals (jocs de conjunt, esports de combat, atletisme, 

etc) tendeixen a reduir significativament la incidència de lesions Faigenbaum 

(2006). 

Afortunadament el crossfit, juntament amb les activitats aeròbiques de jocs, es 

consideraria una manera ideal per reduir el sobrepès i l’obesitat dels nins i 

adolescents tal com mostra un estudi de Aguilar Cordero, M.J. et al., (2014). 

Segons aquests autors, el programa d'activitat física més efectiu és el que 

combina exercicis aeròbics i anaeròbics. Hi ha consens a acumular més de 180 

minuts a la setmana dedicats a aquests fins, amb 3 sessions de 60 minuts 

cadascuna d'exercici físic. 

El següent estudi es va realitzar per investigar els beneficis fisiològics i 

psicològics de l'entrenament de CrossFit en una població d'adults sans,  

sotmesos al seu primer contacte amb el mètode d'entrenament. El programa de 

CrossFit es va dur a terme durant 8 setmanes per entrenadors certificats de 

CrossFit a un gimnàs local. Després de l'entrenament de 8 setmanes, es van 

avaluar de nouels participants utilitzant les mateixes mesures. En conclusió, 

aquest estudi suggereix que l'entrenament de CrossFit podria ser beneficiós per 

a la millora de la composició corporal i,  al mateix temps,  incrementa la 

motivació per continuar participant en l'activitat física. Schultz, Jordan, T et al., 

(2016). 

En un altre estudi, en aquest cas amb nens obesos, Clare, C. (2014) es va  

avaluar la hipòtesi que l'entrenament de la força és beneficiós per a nens 

obesos amb dieta controlada respecte de l'adquisició de massa magra i mineral 
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ossi. Els nens del grup entrenament van mostrar un increment significativament 

més gran en la massa magra corporal  i en el contingut mineral ossi total en 

comparació amb els subjectes del grup control. Per tant,  en nens prepúbers 

amb obesitat / sobrepès que realitzen una dieta controlada, la participació en 

un programa d'exercicis amb èmfasi en l'entrenament de la força va resultar en 

millores en la massa magra i en l'agregació de mineral ossi. 

En un altre estudiJ. Ramírez, Lechuga, J. et al (2012)es va determinar l'efecte 

d'un programa d'entrenament aeròbic d'alta intensitat de 8 setmanes, 

desenvolupat durant les classes d'Educació Física, sobre la capacitat aeròbica 

d'adolescents de 15 a 18 anys.El programa d'entrenament va consistir en la 

pràctica d'activitat física aeròbica amb una intensitat equivalent al 75-80% del 

VO2max. En conclusió, un programa d'entrenament aeròbic d'alta intensitat de 

8 setmanes, 2 dies per setmana, millora la capacitat aeròbica dels alumnes. 

Segons  Sánchez, A.,Gómez,M(2014)la pràctica  del Crossfit  fomenta la 

motivació dels alumnes  pel fet de ser una activitat novedosa i també augmenta 

la percepció de diversió, aprenentatge i nivell d'intensitat de les classes 

d'Educació Física. Per això,  tot el temps que s’hi ha dedicat a l’escola serà el 

que impulsarà els alumnes a continuar practicant fora. D’aquí el valor d’anar 

sembrant al centre una metodologia de treball eficaç i lúdica que permetrà a 

l’alumne gaudir i alhora aprendre teoria i pràctica d’entrenament. Serà, per tant, 

l’escola el precedent necessari perquè es pugui continuar practicant fora i al 

llarg de la vida. 

A més, una bona condició física resulta imprescindible per als alumnes pels 

múltiples beneficis,  no només fisiològics sinó també acadèmics. En un estudi 

realitzar  Castro López, V. Pérez Gómez, J., Cachón Zagalaz, Mª L. Zagalaz 

Sánchez (2016)els resultats que es van observar mostren que hi ha una 

correlació positiva entre la variable de la condició física i el rendiment 

acadèmic. Per això, com esmenten aquests autors, s’aconseguiran uns efectes 

beneficiosos en l’autoestima i l’estat d’ànims dels alumnes, la qual cosa, 

evidentment, repercutirà en la millora dels resultats acadèmics. És la famosa 

sentència de Mens sana in corporesano que serà vigent sempre,  malgrat el 

pas del temps. El tractament que donarem al crossfit permetrà que els alumnes 
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apliquin la consciència plena al que estan fent, és a dir, el coneixement teòric 

d’allò que estan executant i la millora que obtendran en la seva musculatura. 

Aquesta atenció plena revertirà positivament tant en la bona condició física com 

en la mental.  

La introducció de jocs aeròbics millorarà la condició física i piscològica. També 

tendrà efectes psicoeducatius, així ho demostra un estudi de  Martínez, R., 

Cepero, M.,Collado, D.,Padial, R.,Pérez, A.,Palomares, J.(2014)  en quèels 

alumnes adquireixen  valors a través del joc. Els estudiants assenyalen que els 

valors que han adquirit a través de la pràctica de Jocs i Esports en classe 

d'Educació Física són: esforç, respecte, companyonia o esportivitat i salut. 

Aquests resultats confirmen els estudis de Brunelle, Danish, Fomeris (2007), en 

els quals un programa de desenvolupament de l'esport va incrementar 

positivament les relacions socials i la responsabilitat dels estudiants. 

A més a més, el joc també permet treballar les emocions dels alumnes. En un 

estudi Lavega, P et al., (2011)l'objectiu  va ser proporcionar orientacions per 

ajudar  professionals de l'Educació Física a prendre decisions al voltant de les 

emocions que van produir diferents jocs esportius classificats en quatre dominis 

d'acció motriu (psicomotor, cooperació, oposició i cooperació / oposició). La 

comparació dels resultats en els diferents dominis d'acció motor va mostrar que 

els jocs cooperatius van ser els que van activar emocions positives més 

intenses entre els estudiants. En els jocs no competitius de cooperació els 

resultats en emocions positives van ser 18.3% més elevats que en els jocs 

competitius. Els resultats suggereixen que el tipus de jocs a triar és la primera 

decisió important que hauria de plantejar-se per educar emocions en els 

estudiants. Si entenem l'Educació Física com a opció per al desenvolupament 

de la competència motriu en tots els alumnes i no només en els més capacitats, 

per la felicitat de tots davant de la felicitat dels guanyadors, per la comunicació 

davant de la incomunicació, per les relacions empàtiques davant del desinterès 

pels altres, pel desig de compartir enfront del de posseir de manera exclusiva, 

per la participació enfront de l'exclusió, per la cooperació com a font de 

desenvolupament humà enfront de la competitivitat ... tenim en els jocs 

cooperatius un important mitjà educatiu. 
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El següent estudi d’Omeñaca, R., Ruiz, J.V.(2007) corrobora l'efectivitat del joc 

per treballar les emocions. L'objectiu va ser analitzar el tipus de vivència 

emocional suscitada davant diferents dominis d'acció motriu. El joc motor 

esportiu desenvolupa un context social i afectiu vàlid per educar en emocions 

els futurs docents i dotar-los d'eines perquè puguin incloure en els seus 

programes competències emocionals des de la motricitat. El fet de jugar 

competint va resultar ser un factor a tenir en compte per incrementar la vivència 

positiva. 

 

2.4. Intervenció escolar eper a  la millora de la condició física. 

La intervenció escolar consistirà en la realització de nou sessions en les quals 

es portarà a terme una primera part de treball per estacions d’alta intensitat i 

curt temps d’activitat física (HIIT),  la qual estarà formada per vuit estacions en 

les quals hi haurà exercicis propis del Crossfit i altres de més senzills ja que hi 

haurà adaptacions per als adolescents encara que la dinàmica d’exercicis 

multiarticulars serà la mateixa. 

La part d’estacions tendrà una durada d’entre 16 i 24 minuts, durant els quals 

els alumnes faran dues voltes al circuit i aquest estarà dotat de música,  la qual 

motivarà més els alumnes i també hi haurà un tempo que dictarà quan els 

alumnes han de canviar d’estació i quan han de començar l’exercici. 

L’altra part estarà formada per jocs cooperatius i de col·laboració-oposició, en 

els quals hi haurà un criteri d’inclusió i exclusió que donarà sentit al treball de 

resistència aeròbica. La premissa bàsica del joc és aconseguir que el major 

nombre d’alumnes estiguin en moviment, i així, augmentar el compromís motor 

i aconseguir que l’activitat sigui més efectiva i eficient.  

La intenció  és de canviar l’hàbit de  l’alumne que no practica activitat física fora 

de l’aula i aconseguir que s’adhereixi  a un programa d’activitat física ja sigui en 

un gimnàs, al carrer o bé amb la pràctica d’un esport. L’entrenament per 

estacions serà útil ja que els alumnes sabran quins músculs treballen en cada 

exercici, quina intensitat i quins beneficis comporta aquesta activitat. 
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A més a més, es pretén que l’alumne es diverteixi amb el treball de condició 

física. És per això que al final de la unitat didàctica se subministrarà als 

alumnes un qüestionari personalitzat per veure el grau de satisfacció en 

l’activitat i un altre per veure el grau de satisfacció en la unitat didàctica general 

que van treballar a l’inici del curs. 

Per valorar la resistència aeròbica es realitzarà el Test de Course navette per 

veure lacapacitat aeròbica inicial i final. És necessari veure les progressions 

dels alumnes i encara que siguin poques sessions creiem que la millora podrà 

ser significativa. 

La part conceptual també serà una de les intervencions del treball.Tal i com ja 

hem indicat, es durà a terme un estudi transversal a sis instituts de Palma 

adreçat a alumnes de quart d’ESO i primer de Batxillerat per determinar si 

tenen coneixements sobre entrenaments per guanyar massa muscular, 

exercicis multiarticulars bàsics, com perdre pes de forma eficient, etc. 

A partir de la detecció d’aquest problema els conceptes que treballarem durant 

la unitat didàctica seran els plantejats al qüestionari. Així abolirem les carències 

i portarem a terme exercicis que es podran transferir a fora de l’aula, 

aconseguint un aprenentatge significatiu que dotarà  l’alumne d’una visió més 

crítica de l’entrenament i a la vegada motivadora. 
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3. Objectius 

 
 

1. Mostrar una actitud crítica davant nous sistemes d’entrenament i 
instaurar hàbits saludables. 
 

2. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos del Crossfit pedagògic. 
 
 

3. Augmentar el rendiment motor mitjançant l’entrenament de la condició 
física. 
 

4. Millorar la capacitat cardiovascular a través del joc aeròbic. 
 
 

5. Dur a terme jocs i valorar els aspectes de relació que fomenten i mostrar 
actituds socials de tolerància, solidaritat i cooperació. 

 
6. Augmentar la motivació i la diversió dels alumnes mitjançant la 

combinació del Crossfit pedagògic amb música i els jocs aeròbics. 
 

7. Entendre conceptes bàsics d’entrenament i poder traslladar aquest 
aprenentatge significatiu a fora d’aula de forma senzilla.   
 

 
 

4. Hipòtesis 
 

 L’alumnat de 4 d’Eso i primer de Batxillerat podria tenir carències 
pel que fa  als coneixements del bloc de Salut del currículum,  
específicament sobre l’entrenament. 

 
 

 La unitat didàctica L’entrenament del Crossfit pedagògic 
juntament amb el joc aeròbic provocarà una millora cardiovascular 
i presentarà alts valors de diversió i satisfacció respecte les altres 
Unitats Didàctiques de condició física tradicionals.  
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5. Estat de la qüestió 

Actualment molts centres de Mallorca adopten una metodologia d’ensenyança 

tradicional pel que fa al sistema d’entrenament de la condició física,   la qual es 

desentèn totalment de les noves tendències d’entrenament i porta a la 

desmotivació d’una gran part de l’alumnat.  A més a més, el treball de la força 

en adolescents és una de les assignatures pendents de l’Educació Física. 

Habitualment el treball de la condició física ve únicament i exclusivament 

relacionat amb un treball de resistència aeròbica. Creiem que un model 

novedós com la combinació d’estacions amb exercicis d’alta intensitat amb poc 

temps,  combinant exercicis de força, exercicis aeròbics i exercicis de 

coordinació és la solució per motivar els alumnes a practicar esport fora de 

l’aula i per entendre millor l’entrenament a través de diferents mètodes. A més 

a més, només serien trenta minuts de la classe i els altres trenta introduiríem 

un joc aeròbic.  En el següent estudi de Beltrán, I (2011) ens explica una 

alternativa per treballar la condició física dels nens de forma diferent i motivant 

a través del joc. L'apatia d'uns quants alumnes davant la pràctica d'exercicis de 

resistència aeròbica perllongada, poques alternatives per practicar, falta 

d'interès dels alumnes per realitzar les activitats fan necessària la 

implementació d’un projecte  on el joc de circuits es desenvolupi com a 

proposta pedagògica per millorar la resistència aeròbica. És per això que el joc 

es presenta com una activitat motivadora que facilita  l'acostament natural a la 

pràctica de l'activitat física. La pràctica lúdica s'ajusta als interessos dels 

adolescents i evolucionaen funció d'aquests. Es produeix una adaptació 

progressiva d'aquestes activitats en funció del desenvolupament psíquic i 

motriu i els nivells d'adaptació social de l’estudiant. En el joc hi ha diferents 

modalitats, segons la complexitat de les normes que el regulen, el grau 

d'implicació que exigeix als participants i les capacitats que pretén 

desenvolupar. La seva pràctica habitual ha de desenvolupar en l'alumne 

actituds i hàbits de tipus cooperatiu i social basats en la solidaritat, la tolerància, 

el respecte i l'acceptació de les normes de convivència. La proposta va millorar 

un 90% la motivació i la resistència aeròbica. La manca de motivació dels 

alumnes es devia al fet que el profesor, en ple segle XXI, els feia córrer per 

temps perllongats sense cap sentit, la qual cosa desmotivava molt  ja que el 
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que cerquen els al·lots és divertir-se i no que els posin a córrer per cansar-se. 

Aquest treball demostra que el sistema de circuits és una eina més que tenim 

els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per programar i 

millorar les nostres programacions i plans de classe, amb l'única finalitat de 

brindar a futures generacions una sessió plena de motivació i divertiment. El joc 

per circuits s'hauria d'aplicar com a tema a la classe d'Educació Física, ja que 

porta molts beneficis tal i com hem explicat amb anterioritat. 

En el nostre estudi de l’eix transversal a sis centres de Palma volem demostrar  

que els alumnes no tenen uns coneixements bàsics de sistemes 

d’entrenament. Això és una realitat i a partir d’aquí  proposam una unitat 

didáctica que aporti beneficis i igui molt completa per treballar-la a qualsevol 

centre ja que incorporara elements i noves tendències d’entrenament, les quals 

afavoreixen l’aprenentatge significatiu de l’alumne. 

El que es pretén és rompre amb el model tradicional i portar a terme una unitat 

didàctica innovadora, original i motivadora que pugui garantir un treball de 

condició física de qualitat per a l’alumne.  
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6.Material i mètode 

6.1. Estudis 

Per a l’elaboració del present treball es varen portar a terme dos estudis. 

A) Estudi tall transversal 

Se seleccionaren 6 centres d’Educació Secundària de Palma.( Institut Guillem 

Sagrera, IES Madina Mayurqa, IES Ses Estacions, Josep Maria Llompart, IES 

La Ribera, IES Josep Sureda i Blanes). 

Es va tenir accés als diversos centres gràcies a un familiar que és professor i 

coneix altres professorsde diferents instituts, fet que va facilitar que es pogués 

passar el qüestionari sobre entrenament a una mostra  total de 335 estudiants 

per saber el grau de coneixement d’una part específica d’entrenament del Bloc 

1 de Salut als alumnes de Primer de Batxillerat i 4 d’ESO. 

B) Estudi intervenció              

Aplicació de la Unitat didàctica Crossfit pedagògic (adaptat a l’alumnat) 

combinada amb el joc aeròbic. Es realitzà a l’institut Guillem Sagrera. Va anar 

adreçada a un grup intervenció que format per una classe de primer de 

Batxillerat i una classe de 4t d’Eso, i un grup control que  format per les altres 

classes de Batxillerat i de 4t d’Eso. La mostra del grup intervenció va ser més 

àmplia ja que tant la classe de Batxillerat com la de quart d’Eso eren grups més 

nombrosos que les del grup control. Així el grup intervenció presentà una 

mostra de 49 subjectes mentre que el grup control és de 33 subjectes. 

 

6.2.Participants 

 

En l’estudi de l’eix transversal L’agrupació ha estat natural ja que a través de 

les preguntes del qüestionari ells mateixos es classificaven en els diferents 

cursos, edat i sexe. 

Els criteris d’inclusió per als participants varen ser: 

- Estudiants de quart d’ESO o primer de Batxillerat. 

- Centre d’Educació Secundària de Palma. 



 

- Edat entre els 15 i 21 anys.

- No sofrir altres tipus de patologies que poguessin originar alteracions en 

el nivell neurològic, com per exemple esquizofrènia, autisme sever, etc.

- Sexe definit ( vam trobar alumnes a

 

 

Partipants: 335 dels quals 186 són dones i 149 homes. ( 4 eren de sexe 

En l’estudi intervenció 

subjectes, els quals són estudiants de pr
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Sexe definit ( vam trobar alumnes adolescentes amb sexe indefinit)

 

Partipants: 335 dels quals 186 són dones i 149 homes. ( 4 eren de sexe 

indefinit i els hem descartat) 

En l’estudi intervenció  El grup intervenció presenta una mostra de 49 

els quals són estudiants de primer de Batxillerat i quart d’ESO de 

l’institut IES Guillem Sagrera. Mentre que el grup control és de 33 subjectes
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6.3 . Instruments 

 

a) Qüestionari  

En l’estudi transversal hem realitzat un qüestionari per determinar el nivell de 

coneixements que tenen el alumnes en relació a l’entrenament i també 

aspectes claus i bàsics de salut,  els quals consideram que no es treballen,  i  

en aquesta unitat didàctica es podrien portar a la pràctica i serien útils. A l’hora 

d’avaluar les 10 preguntes del qüestionari,  a partir de 6 respostes correctes 

s’ha considerat  aprovat. Cada pregunta del qüestionari té 4 possibles 

respostes i contestar-lo només són 5 minuts ja que es pretén que es contesti 

ràpid perquè no es faci gaire llarg. Aquest qüestionari també serveix com a 

avaluació inicial de la UD. 

Per a l’elaboració d’aquest qüestionari s’ha tengut present que tengui un alt 

grau de fiabilitat. Una escala de mesura és fiable si dona resultats comparables 

en situacions comparables (repetibilitat-mateix resultat) i també validesa, es 

tracta de si es mesura el que realment es vol mesurar.  

El contingut del qüestionari també s’ha basat en 4 aspectes claus. 

a) Preguntes relatives al contingut de cada qüestió 

1. És indispensable aquesta qüestió? En quina mesura demostra ser útil?  

2. És necessari plantejar diverses qüestions sobre aquest tema? 

b) Preguntes relatives a la formulació de les qüestions 

1. Pot ser malinterpretada la qüestió? 

2. La formulació de la pregunta pot ser xocant per al subjecte per qualsevol 

motiu? 

c) Preguntes que es refereixen al tipus de resposta. 

1. La qüestió estaria millor plantejada en una forma que exigeixi una 

resposta per al punteig dels elements d’una llista, una resposta lliure o 

una resposta per punteig seguida d’una resposta de verificació? 

Preguntes que es refereixen a l’ordre de les qüestions: 

1. El contingut de les qüestions precedents pot exercir una influència sobre la 

resposta a la present qüestió? 

2. Aquesta qüestio s’aborda de forma natural? 
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3. La qüestió arriba massa prest o massa tard per suscitar l’interès i rebre una 

atenció suficient, evitar resistències, etc?  

 

Aquest seria el qüestionari: 

Qüestionari sobre conceptes relacionats amb l’entrenament 

Aquest qüestionari anònim formarà part del meu treball de final de Màster 

d’Educació. En cap moment s’avaluarà i és totalment anònim. Gràcies per 

contestar-lo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IES __________________________________ 

Sexe: 

Edat: 

Curs: 

Posa una creu  devora la resposta que consideris correcta. Només n’hi ha una. 

1. L’objectiu de l’escalfament és: 

a) Accelerar l’adaptació  a nivell respiratori i disminuir a nivell metabòlic. 

b) Accelerar l’adaptació a nivell respiratori, circulatori i metabòlic. 

c) Augmentar la temperatura corporal i disminuir la temperatura muscular. 

d) a) i b) són correctes. 

 

2. Les variables que influeixen a l’hora de guanyar massa muscular 

són: 

a) Intensitat, esforç i repeticions. 

b) Fallo muscular, tipus d’exercici, duració de l’entrenament. 

c) a) i b) són correctes. 

d) Cap de les anteriors és correcta. 

 

3. La disminució del pes se sustenta en la teoria del... 
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a) Balanç positiu (augment de la ingesta calòrica o disminució de la 

despesa energètica o ambdues coses) 

b) Balanç energètic negatiu (disminució ingesta calòrica o un augment de la 

despesa energètica o ambdues coses) 

c) Primer un balanç positiu seguit d’un balanç negatiu 

d) a) i b) són correctes 

 

4. Els tipus d’entrenament aeròbic que existeixen són: 

a) LISS (LOW INTENSITY STEADY STATE): córrer amb intensitat 

moderada. 

b) HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING): exercici vigorós d’alta 

intensitat i breu en el temps. 

c) MISS: córrer amb alta intensitat durant un llarg temps,LISS 

d) a) i b) són correctes 

 

5. Els exercicis per treballar el pectoral són:  

a) Press banca, press inclinat, fondos en paral·leles, encreuaments amb 

politja. 

b) Press banca, rem al coll, press militar. 

c) a) i b) són correctes 

d) Press banca, press francès, extensió de colze contra una resistència. 

 

6. La freqüència òptima d’entrenament per a múscul durant una 

setmana seria... 

a) 2-3 vegades per setmana. 

b) 1 vegada per setmana. 

c) 4-5 vegades a la setmana. 

d) Cap de les anteriors és correcta. 

 

7. La musculatura principal implicada en l’exercici de pes mort és 

a) Deltoide anterior, tríceps, pectoral. 

b) Quàdriceps, soli, lumbars, pectoral. 

c) Isquiotibials, gluti major, bessons, lumbars, abdominals. 

d) Cap de les anteriors és correcta. 
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8. Per realitzar una sentadilla... 

a) He de realitzar una flexió de cintura. 

b) He de realitzar una extensió de genoll. 

c) He de realitzar una flexió de maluc (cadera)  amb l’esquena recta. 

d) He de realitzar una flexió de genoll amb l’esquena recta. 

 

9. Per realitzar l’exercici de pes mort es produeix.... 

a) Extensió de maluc, extensió de genolls 

b) Extensió de maluc, flexió de genolls 

c) Flexió de maluc, flexió de genolls 

d) Cap de les anteriors és correcta 

 

10. La musculatura implicada en el treball del CORE és 

a) abdominals, tríceps, bíceps 

b) gluti, pectoral,tríceps 

c) abdominals, músculs del genoll, esquena alta. 

d) abdominals, músculs del maluc, esquena baixa 

 

b) Prova de satisfacció. ( la unitat didàctica enfront la unitat 

didàctica tradicional de condició física). 

 

S’ha seleccionat un qüestionari validat per saber el grau de 

satisfacció que han tengut els alumnes respecte aquesta unitat 

didàctica de condició física i també el grau que van tenir amb la unitat 

didàctica de condició física general que van realizar durant els 

anteriors cursos.  

L’Escala de Satisfacció (SSI) es va utilitzar la versió espanyola 

adaptada al context de l'Educació Física (SSIEF) (Baena-Extremera, 

Granero-Gallecs,Pérez-Quero i Bracho-Amador, 2012) de l'original 

Sport SatisfactionInstrument (Duda i Nicholls, 1992; Balaguer, 

Atienza, Castell, Moreno iDubte, 1997). Consta de 8 ítems per 

mesurar la satisfacció intrínseca en l’EF,  mitjançant dues subescales 

que mesuren satisfacció / diversió (5 ítems) i avorriment (3 ítems) a 

les classes. Per altra banda, en les instruccions es demana 
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alsalumnes que indiquin el grau d’acord amb els ítems que 

reflecteixen criteris de diversió o avorriment, recollintles respostes en 

una escala d'ítems politòmiques de 5 punts, queoscil·la des de molt 

en desacord (1) a molt d'acord (5). 

 

c) Course Navette.  

 

Ha servit per mesurar el VO2Màx tant inicial com final durant la Unitat didàctica, 

als dos grups grups control i grups intervenció. 

Test Course navette. Aquesta prova avalua la capacitat aeròbica màxima a 

partir d'un test de camp indirecte-incremental-màxim d'anada i tornada de 20 M, 

utilitzant les equacions proposades per Léger et al (1988) per estimar el 

consum màxim d'oxigen (VO2màx). La fiabilitat i validesa d'aquest test per 

predir el VO2màx en nens i adolescents han estat prou demostrades. 

 

6.4. Procediment 

Per ordre cronològic: 

a) Estudi tall transversal 

 

Els instruments varen ser presentats als professors de diferents instituts de 

Palma en un document únic i en català. Es va insistir especialment en la 

sinceritat i no copiar al’hora de respondre les preguntes. Els alumnes no van 

rebre cap tipus de compensació per la seva participació en l’estudi. 

Es va tenir accés als diferents instituts gràcies a una professora que ens va 

ajudar i  es va posar en contacte amb altres professors de diversos centres de 

Palma. 

Posteriorment els professors demanaren als seus alumnes de quart d’Eso i 

primer de Batxillerat si volien participar en un estudi científic per al treball final 

de màster d’un estudiant,  el qual era completament anònim. Així els 

qüestionaris varen ser resposts durant el calendari lectiu, entre els mesos de 

març i abril del 2017. 
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En el qüestionari s’havia d’especificar el sexe, l’edat i el curs i contestat 

individualment al principi de la sessió d’entrenament, no utilitzant més de 5 

minuts per fer-lo. 

Finalment, una vegada recaptats els qüestionaris, dels 6 instituts de Palma, els 

professors em van informar a través d’un correu electrònic que ja tenien els 

resultats i foren recollits tots amb només una setmana de diferència. 

 

b) Estudi intervenció 

 

En aquest cas, a l’inici de l’aplicació de la unitat didàctica es va portar a terme a  

una prova de Course navette i a la darrera sessió una altra prova post de 

Course navette. També es varen entregar  al final de la unitat didàctica uns 

qüestionaris de satisfacció i diversió  als alumnes de 4t d’Eso i primer de 

Batxillerat del Guillem Sagrera per analitzar el grau de diversió dels alumnes,  

treballant  la condició física amb el crossfit pedagògic i el joc aeròbicenfront el 

treball de condició física que han realitzat els darrers anys, així com també es 

recolliren les dades post test de la course navette. Finalment també es va 

portar a terme un examen amb els continguts treballats a la unitat didàctica i 

així  poder veure el progrés i l’evolució dels alumnes. 

Aquest seria un exemple de sessió de la unitat didàctica en el qual es combina 

treball per estacions de HIIT (amb alguns exercicis propis del Crossfit) amb una 

activitat de jocs cooperatius divertida i a la vegada molt dinàmica en la qual es 

pretén també seguir millorant la resistència aeròbica durant la sessió. 
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Sessió 1  

OBJECTIUS 

-Identificar les característiques que han 

de tenir les activitats físiques per ser 

considerades saludables i adoptar una 

actitud crítica davant les pràctiques que 

tenen efectes negatius per a la salut. 

 

-Aconseguir nivells de condició física 

concordes amb el seu desenvolupament 

motor i les seves possibilitats. 

Recursos materials:  

Esterilla, rodillo, corda, cons, 

pitralls, altaveu. 

 Organització: 

Grups homogenis 

Part inicial    10’ 

 Explicació de l’entrenament Crossfit 

a) Carrera Suau (al trot): a manera 

d'activació general o de posada en marxa 

de tot l'organisme. 

 

b) Mobilitat articular: es tracta d'escalfar 

més concretament els diferents segments 

corporals seguint un ordre lògic, bé 

ascendent o descendent. (Turmells, 

genolls, maluc, espatlles ...).     

c) Desplaçaments dinàmics: diversos 

exercicis útils per a mobilitzar diferents 

grups musculars (carrera lateral, creuant 

cames) elevació de genolls / talons, etc.). 

Metodologia: Comandament 

directe i descobriment guiat. 

Part principal     40’ 

 Explicació tècnica sentadilla. 

 Circuit metabòlic d’alta intensitat. 8 

estacions, 60 segons d’exercici i 30 

segons de descans i canvi 
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d’estacions. Hem de fer dues 

voltes,  total 16 min. Els exercicis 

de les estacions seran: Burpees, 

push-up, desplaçaments laterals, 

step-up onto chair, squat, tríceps 

on chair, high knees, lunge. 

 

 Paquet-paquetEls alumnes hauran 

de córrer lliurement per tota la 

pista. El professor anirà marcant el 

paquet a fer i els passos a seguir. 

(Exemple: paquet de 3 i ens 

posarem a ballar tots, paquets de 2 

i ens abraçarem, paquet de 7 i amb 

el cos dibuixarem un número de 

dos o tres dígits. 

 

Tornada a la calma 

 Estiraments  

 

 

 

 

6.5. Anàlisi estadística 

 

En el nostre estudi utilitzarem el  Coeficient de correlació de Pearson. 

Utilitzarem la Prova T de Student per mostres relacionades (t-paired test): per 

comprovar el comportament d’una variable quantitativa avaluada en dos 

moments en un mateix grup. I,  Prova T de Student per mostres independents 

(2 grups): per comprovar el comportament d’una variable quantitativa (contínua) 

en dos grups independents. 

Les anàlisis seran amb el SPSS i amb l’Excel (per dibuixar gràficas) per veure 

les diferències entre la capacitat pulmonar abans i després de la unitat 

didàctica, entre el grup intervenció i el grup control. També hi haurà una anàlisi 
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amb el grau de satisfacció amb la realització de l’activitat per veure si ha estat 

agradable i si ho ha estat més que la unitat didàctica de condició física general. 

Finalment també es compararan els exàmens realitzats al final de la unitat 

didàctica amb els del test inicial  encara que no aplicarem una Anova ja que 

l’instrument serà diferent (un examen de redactar) quant a les notes. També es 

durà a terme una anàlisi descriptiva dels resultats de tots els alumnes que han 

fet el qüestionari, suspesos, aprovats, homes, dones, edat.  

La variable independent seria : El crossfit combinat amb el joc aeròbic 

(Unitat didàctica). 

 

Les variables dependents serien: El resultat acadèmic dels alumnes 

comparant examen inicial i final, el nivell de satisfacció ( realizant aquesta unitat 

de condició física), la millora del VO2MÀX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Resultats 

 

 

 

En aquesta primera gràfica podem observar els percentatge dels alumnes que 

varen aprovar i suspendre de cada sexe. La mostra està formada per

participants però tan sols 

Segons els resultats un major nombre dels 91 a

 
 
Home 
Dona 

       Edat mitjana 16,3 anys 
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En aquesta primera gràfica podem observar els percentatge dels alumnes que 

varen aprovar i suspendre de cada sexe. La mostra està formada per

però tan sols varen aprovar 90. 

Segons els resultats un major nombre dels 91 aprovats varen ser dones.

Sexe Suspès Aprovat 
56% 57% 43% 
44% 43% 57% 

100% 100% 100% 

Sexe
Suspès

Aprovat

56% 57%

43%

44% 43%
57%

Grups

Home

Dona

Suspès 244 73% 
Aprovat 91 27% 
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En aquesta primera gràfica podem observar els percentatge dels alumnes que 

varen aprovar i suspendre de cada sexe. La mostra està formada per 332 

provats varen ser dones. 

 



 

En la següent gràfica podem observar que els estudiants de quart d’Eso han 

obtingut pitjors resultats que els estudiants de

ambdós han obtinguts uns resultats molt per da

qüestionari.  

 

Aquesta imatge ens mostra el grau de satisfa

didàctica Els efectes del crossfit pedagògic i el joc aeròbic

0-40. Comparam el grau de satisfacció de la condició física tradicional

enfront la unitat didàctica que s’ha portat a terme p

(POST). 
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En la següent gràfica podem observar que els estudiants de quart d’Eso han 

obtingut pitjors resultats que els estudiants de primer de Batxillerat, encara que 

s han obtinguts uns resultats molt per davall dels mínims per aprovar 

Primer B.   4rt ESO 

Suspès       67%           83% 

Aprovat       33%          17% 

Aquesta imatge ens mostra el grau de satisfacció dels alumnes enfront la unitat 

ls efectes del crossfit pedagògic i el joc aeròbic. El qüestionari va del 

40. Comparam el grau de satisfacció de la condició física tradicional

enfront la unitat didàctica que s’ha portat a terme per realitzar el present treball 
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En la següent gràfica podem observar que els estudiants de quart d’Eso han 

de Batxillerat, encara que 

vall dels mínims per aprovar el 

 

cció dels alumnes enfront la unitat 

. El qüestionari va del 

40. Comparam el grau de satisfacció de la condició física tradicional (PRE) 

ealitzar el present treball 

 

Aprovat

Suspès

Pre

Post
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La prova T es va fer per comparar mostres relacionades els efectes de la U.D. 

en la satisfacció i diversió dels alumnes en comparació a la unitat didàctica 

de condició física general dels darrers anys i l’increment del VO2màx gràcies 

al treball de la U.D.  

Els resultats tan en la capacitat aeròbica com en el grau de satisfacció varen 

ser significatius. 

A més a més, en el grup control l’increment de la capacitat aeròbica no va 

ser significatiu. 

No es va poder realitzar una prova Anova per als coneixements adquirits 

pels alumnes ja que l’instrument no va ser el mateix,  però els alumnes 

demostraren assolir-los ja que van aprovar l’examen. 
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En la prova de mostres relacionades podem observar els diferents grups. 

SCrossfitjocs seria el grup intervenció,  el qual va realitzar la unitat didàctica 

de Crossfit pedagògic amb el joc aeròbic. Els valors serien sobre el qüestionari 

de satisfacció que van fer. 

SinCrossfitjocs  seria el mateix grup d’intervenció però valorant amb el 

qüestionari de satisfacció la condició física portada a terme els darrers anys a 

l’institut. 

Podem veure com les diferències són significatives i els alumnes es diverteixen 

més amb aquest nou model de treball de condició física.  

InterVO2PRE  Seria el grup intervenció abans de realitzar la unitat 

didàctica.A través de la Course Navette analitzam els valors de VO2màx dels 

alumnes. 

InterVO2post El mateix grup intervenció,  una vegada finalitzada la unitat 

didàctica, torna a realitzar una Course Navette per veure si hi ha hagut un 

progrés i una millora. 

Observam que les diferències són significatives i que els alumnes han millorat 

VO2màx. 

Finalment,  

 ControlVO2 pre El grup control amb el qual no aplicam la unitat didàctica de 

condició física. Realitzam una prova de Course Navette per veure els valors de 

VO2màx. 

ControlVO2 post Observam en quin valors està el VO2màx dels alumnes 

del grup control. 

Observam que en aquest cas no hi ha diferències significatives i que els 

alumnes quan no se’ls ha aplicat la present unitat didàctica no han millorat 

VO2màx. 
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8. Discussió i conclusions. 

L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat determinar quin sector de la 

població escolar de quart d’ESO i primer de Batxillerat no té uns coneixements 

mínims del bloc de Salut, i posteriorment, estudiar si una unitat didàctica de 

Crossfit pedagògic i joc aeròbic amb música podria ser una manera més 

indicada per treballar la condició física  millorant la part conceptual, fisiològica i 

de diversió per part dels alumnes enfront el treball de condició física tradicional. 

 

Els resultats han mostrat que els alumnes que practiquen el   crossfit pedagògic 

i el joc aeròbic tenen un major grau de diversió enfront al treball de la condició 

física tradicional i unes millores significatives del VO2màx, la qual cosa indica 

que és possible que siguin les activitats més convenients per al treball de 

condició física escolar. 

Aquests resultats,  a nivell fisiològic,  venen reforçats per altres estudis que 

també s’ha demostrat l’efectivitat d’un entrenament d’alta intensitat per millorar 

la capacitat aeròbica.  Segons un estudi d’Álvarez-San Emeterio, C., Palacios-

Gil, A.N., López-Sobale A (2011) la participació regular en programes de 

condicionament físic i esports que incloguin exercicis multiarticulars amb 

sobrecàrregues de moderada a alta intensitat  (Crossfit) pot ajudar a optimitzar 

l'acumulació de densitat mineral òssia durant la infància i l'adolescència. Un 

altre estudi que corroba l’anterior i el nostre estudi és el de  J. Ramírez, 

Lechuga, J. et al (2012), es va determinar l'efecte d'un programa d'entrenament 

aeròbic d'alta intensitat de 8 setmanes, desenvolupat durant les classes 

d'Educació Física, sobre la capacitat aeròbica d'adolescents de 15 a 18 anys. 

El programa d'entrenament va consistir en la pràctica d'activitat física aeròbica 

amb una intensitat equivalent al 75-80% del VO2max. En conclusió, un 

programa d'entrenament aeròbic d'alta intensitat de 8 setmanes, 2 dies per 

setmanes, millora la capacitat aeròbica dels alumnes. 

Per altra banda, pel que fa referència als aspectes conceptuals,  els resultats 

del nostre estudi indiquen que  la pràctica de la present unitat didàctica suposa 

una millora també de coneixements bàsics del Bloc 1 de Salut. 
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Tots els coneixements els podem traslladar a un gimnàs o al carrer, i per tant 

es promou la salut i formar els alumnes per a una activitat física regular en el 

temps lliure, que romangui en l'edat adulta  i que es trobi vinculada a l'adopció 

d'hàbits d’exercici físic que incideixin positivament sobre la salut i la qualitat de 

vida ja que els professionals de l'Educació Física no poden donar l'esquena a 

aquest problema. Santos Muñoz, S. (2005). Hi hauria una congruència entre les 

nostresconclusions i el presentestudi.  

El Crossfit pedagògic voldria motivar i potenciar  la pràctica d’exercici físic ja 

que, segons els resultats, els valors de satisfacció són més alts que els de la 

condició física tradicional. Aquesta motivació seria un al·licient perquè els 

estudiants practiquin activitat física a fora de l’escola també,  ja que segons un 

estudi recent de César Martínez de Baeana, A. (2016) els adolescents no 

arriben a les recomanacions mínimes establertes pels organismes 

internacionals i elsnivells de pràctica resulten majors durant l'horari extraescolar 

o d'oci, que durant les classes d'EF. 

A més a més, els valors alts de diversió dels alumnes que hem obtingut tenen 

un pes vital ja que encara que en l’Educació Física els nivells de pràctica  

resulten menors que en l’activitat extraescolar,  segons un estudi  Cuevas, R et 

al., Contreras (2014) les classes són importantíssimes per aconseguir la 

motivació  que farà que aquests estudiants després tenguin  la intenció de ser 

físicament actius. Per tant, seria interessant aplicar aquest tipus de treball de 

condició física perquè els resultats, pel que fa referència als efectes, són 

signifcativament positius.  

Un altre dels motius pel qual la puntuació seria més alta és per realitzar jocs 

aeròbics durant la sessió i en alguna sessió jocs cooperatius, un estudi 

congruent amb el nostre resultat de Lavega, P et al., (2011) tenia objectiu de 

proporcionar orientacions per ajudar professionals de l'Educació Física a 

prendre decisions al voltant de les emocions que van produir diferents jocs es 

portius classificats en quatre dominis d'acció motriu (psicomotor, cooperació, 

oposició i cooperació / oposició). La comparació dels resultats en els diferents 

dominis d'acció motor va mostrar que els jocs cooperatius van ser els que van 

activar emocions positives més intenses entre elsestudiants. 
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Un altre motiu principal dels als resultats en el test de satisfacció podria ser 

segons  Sánchez Alcaraz Martínez, B., Gómez, Mármol (2014) la pràctica  del 

Crossfit  fomenta la motivació dels alumnes pel fet de ser una activitat 

novedosa i també augmenta la percepció de diversió, aprenentatge i nivell 

d'intensitat de les classes d'Educació Física. 

Els resultats demostren una millora significativa del VO2 màx i aquests efectes 

també serien positius a nivell psicològic. En un estudi,  Candel, N., Olmedilla, 

A.,Blas, A. (2008) en el qual participaren 226 noies estudiants de Batxillerat 

dels instituts de Múrcia, es va relacionar l’activitat física amb l’ansietat i la 

depressió. Els resultats indicaren que les noies que practicaven alguna activitat 

física presentaven nivells inferiors tant de depressió com d’ ansietat. També es 

va poder estudiar que aquelles que practicavenactivitat física ambmés 

freqüència tenien un nivells encara més baixos d’ansietat i depressió. Per altra 

banda, les noies que practicaven activitat física amb baixa intensitat 

presentaven uns valors més alts d’ansietat i de depressió. Per tant, va ser un 

estudi de causa-efecteja que en incrementar la variable d’activitat física 

disminuïa la depressió. 

Per altra banda, el Crossfit pedagògic i els  jocs aeròbics són activitats que es 

practiquen en grup, aquest fet comporta una sèrie de beneficis gràcies al 

component social de l’activitat física. Un dels seus efectes principals seria 

prevenir malalties mentals com la depressió. Aixího demostra   un estudi de 

causa-efectefet per Zubeidat, I., Salinas, J.,Sierra, J. (2008) aquests 

investigadors van dur a terme una anàlisi de diversos factors associats amb els 

de l’ ansietat, la fòbia social i la depressió. El treball va permetre determinar 

que l’ansietat social i la depressió augmenten si no es realitzen activitats 

esportives,  no es tenen amics íntims ni hi ha interacció amb amics. Es va 

poder constatar que les persones que no efectuen cap d’aquestes activitats 

presenten una ansietat social i depressió majors que les que sí  les duen a 

terme. 

La millora de la condició física possibilitaria als alumnes prevenir malalties, així 

ho demostra un estudi de. Ortega, F.,Jonatan, R. y Manuel J. Castillo (2012) 

que relaciona inversament  el nivell de condició física d’adolescents, 
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especialment la capacitat aeròbica,  amb els nivells de greix corporal. Tenir un 

alt nivell d’obesitat comporta greusproblemes de salutja que augmenta el risc 

de patir malaltia de les artèries coronàries, pressió arterial alta, diabetis tipus 2, 

etc. 

El crossfit pedagògic està format per exercicis multiarticulars,segons un estudi 

d’ Álvarez-San Emeterio, C., Palacios-Gil, A. N., López-Sobale, A.M. (2011) la 

participació regular en programes de condicionament físic i esports que 

incloguin exercicis multiarticulars amb sobrecàrregues de moderada a alta 

intensitat  (Crossfit) potajudar a optimitzar l'acumulació de densitat mineral 

òssia durant la infància i l'adolescència. 

 També diversos estudis han demostrat que els nens que realitzen entrenament 

de força utilitzant exercicis multiarticulars i fins i tot similars als d'aixecament 

olímpic o salts com a complement formatiu de les activitats esportives habituals 

(jocs de conjunt, esports de combat, atletisme, etc) tendeixen a reduir 

significativament la incidència de lesions Faigenbaum (2006) 

Hem pogut observar que els adolescentes estan en baixa forma física, els 

nostres resultats són congruents amb l’estudi d’Ortega, B.F et al.(2005) en què 

els resultats obtinguts indiquen la necessitat de millorar el nivell de condició 

física dels adolescents espanyols. 

Aquest estudi presenta algunes limitacions. Una d’elles és que només s’ha 

pogut dur a terme durant un mes. Aquest fet comporta que sigui difícil 

extrapolar, ja que tal vegada en un treball d’una duració de 8-12 setmanes els 

resultats serien més vàlids. Una altra ha estat no haver tengut en compte el 

nivell socioeconòmic dels centres, la qual cosa  hauria permès altres 

comparacions i finalment no poder tenir el consentiment per escrit d’un 

professional com un metge, perquè els alumnes siguin aptes per realitzar una 

prova d’esforç màxim com ha estat en el nostre cas la CourseNavette.  

També hi ha una sèrie de dificultats, per una banda que el professor de 

pràctiques estigui d’acord i et deixi portar a terme totes aquestes intervencions i 

una unitat didàctica que no apareix dins la seva programació. El ràtio professor 

alumne és de 1-30 en algunes classes, fet que fa  impossible corregir  tots els 
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alumnes quan fan un exercici incorrecte en alguna estació. A més a més, és 

ddifícil motivar els alumnes i que treballin amb alta intensitat. Finalment les 

instal·lacions esportives han de ser grans i dins un poliesportiu va millor portar 

a terme les estacions i així evitar els possible efectes adversos quant a 

metereologia. És una Unitat Didàctica que es pot portar sense gaires 

problemes de forma existosa però s’han de tenir presents aquestes dificultats 

que ens podem trobar per així anticipar-nos i utilitzar estratègies que ens 

garenteixin una adequada pràctica. 

Pel que fa a propostes de cara a futurs treballs, seria interessant que es 

duguésa terme un estudi longitudinal per veure si la pràctica d’aquest tipus 

d’unitat didàctica aconsegueix una major adherència a l’activitat física per part 

de l’alumne, i també si els continguts treballats a classe es practiquen a fora de 

l’aula i sónútils per guanyar massa muscular, perdre pes o simplement per 

entrenar de forma eficient i d’acord amb les darreres revisions científiques pel 

que fa a l’entrenament. Una altra proposta podria ser que els propis alumnes en 

grups de cinc, una vegada avançada la unitat didàctica i amb prou 

coneixements,  haguessin de portar les darreres classes, així potenciaríem l’ús 

de les noves tecnologies ja que s’informarien a través de vídeos de YouTube i 

a més haurien de demostrar que saben els conceptes i que els posen a la 

pràctica de forma correcta. També es podria fer una proposta d’aplicació 

d’aquest model d’unitat didàctica a tots els centres de les Illes Balears perquè 

es pot traslladar a fora de l’aula amb molta facilitat i millora la condició física.  

En conclusió, el resultat principal d’aquestestudi ha estat la constatació que tant 

els alumnes de quart d’ESOcom els de primer de Batxillerat tenen una 

mancança  quant a l’adquisió de coneixements del bloc de salut.  

La pràctica de la unitat didàctica Els efectes del crossfit pedagògic combinat 

amb el joc aeròbic podria ser la més indicada per treballar la condició física pels 

resultats quant a satisfacció i diversió, millora del VO2màx i assimilació de 

coneixements teoricopràctics de salut per part dels adolescents. 

També hem comprovat que la pràctica de la unitat didàctica és motivant i 

aquest fet podria portar uns canvisen els hàbits sedentaris que malauradament 

tenen molts alumnes del centre. 
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Aquestsresultats impliquen que seria convenient i molt efectiu treballar la 

condició física a través d’aquest a unitat didàctica ja que el component de 

diversió i satisfacció seria major. També que elscontinguts treballats es poden 

portar fàcilment a fora de l’aula i finalment que la millora de la capacitat 

aeròbica seria significativa. No ens hem d’oblidar que l’Educació Física és una 

ciència i que hi ha d’haver un constant reciclatge per part del professorat i 

adaptar les noves tendències d’entrenament dins l’aula. 
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9. Valoració personal 

Consider que és necessari i urgent la implantació d’aquestes tècniques 

d’entrenament a tots els centres perquè estam observant com de cada vegada 

la població adolescent és més sedentària i com a professors d’Educació Física 

tenim la missió d’ensenyar i que l’alumne practiqui activitat física,  però sobretot 

els hem de motivar perquè s’animin a fora de l’aula a practicar activitat física, 

per tant quan treballam la condició física hem de cercar estratègies, maneres 

originals de presentar un treball que pugui ser divertit per a l’alumne. Si 

aconseguim que els alumnes, a la vegada que milloren la capacitat aeròbica, 

es diverteixin segur que tot això tendrà un efecte positiu de cara a l’exterior.  

També pens que el curs és llarg, i que el professor, si es planifica bé, disposa 

de temps suficient per explicar uns quants exercicis  d’entrenament 

multiarticulars i la seva tècnica correcta. Els alumnes acaben l’assignatura 

d’Educació  Física i no saben alguns aspectes molt basics d’entrenament, com 

baixar de pes, què són els exercicis multiarticulars o com es pot realitzar un 

squat de forma correcta. Potser molts de professionals no han treballat com 

tocava i per això de vegades l’Educació Física s’ha desvaloritzat. Per canviar 

això, hem de lluitar cada dia i incoporar tots els nous sistemes d’entrenaments 

a l’aula,  però no només d’entrenament sinó també altres blocs del currículum 

com expressió corporal, dansa, etc. Si els professors del futur i els actuals ens 

anam reciclant i nodrim els alumnes de les darreres tendències d’entrenament i 

dels diferents blocs de l’Educació Física  tots hi acabarem guanyant sense cap 

mena de dubte i l’Educació Física anirà agafant cada vegada més importància i 

un paper més clau en l’educació escolar. 
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1. Introducció i justificació 

               La influència de l’activitat física, una alimentació equilibrada, així com 

també un descans adequat és molt important per al desenvolupament adequat 

a nivell fisiològic, psicoloògic i social de l’alumne. En la introducció d’aquesta 

unitat didàctica a la programació volem conscienciar i motivar els alumnes de la 

importància d’adquirir uns hàbits saludables i dels múltiples beneficis que 

podem aconseguir entrenant d’una forma lògica i eficient  que atorgui a l’alume 

un punt de vista crític a l’hora d’entrenar.  Aquests aspectes es consideren molt 

importants ja que segons uns estudis, el 13,9% dels espanyols entre 2 i 24 

anys són obesos. A més el sobrepès s’associa a la diabetis i a la resistència a 

la insulina, desgraciadament els alumnes estan acostumats que ningú els 

exigeixi realitzar cap esforç motriu. 

Per elaborar aquesta Unitat Didàctica s’ha tingut en compte el currículum 

de l’Educació Física de les Illes Balears;  en concret el Bloc 1 de Salut que 

reflecteix continguts tals com condició física, relació entre conceptes de salut 

física i condició física, la força, exercicis bàsics de força, valoració de les 

activitats físiques com a forma de millorar la salut.   

Aquesta unitat didàctica estarà formada per 6 sessions  que permetran 

fomentar als alumnes una metodologia d’entrenament novedosa com es el 

Crossfit combinada amb jocs aeròbics per aconseguir un elevat grau de 

motivació , i a la vegada,   millorar la seva condició física. 

Pretenem que els alumnes sàpiguen utilitzar les diferents variables 

d’entrenament de forma efectiva i que sàpiguen a través de quins exercicis 

poden treballar la musculatura del cos humà i quins són els més convenients ja 

sigui per major activitat electriomiogràfica o adaptada a les particularitats de la 

condició de l’alumne, i sempre, aportant variants als exercicis de més o menys 

dificultat perquè s’asseguri la pràctica de tot l’alumnat en la tasca.  

El Crossfit es un mètode novedós, ampli, general i inclusiu, basat en 

moviments multiarticulars o funcionals, que combina exercicis amb el propi pes 

o gimnàstics bàsics, aixecaments de pes i activitats d’acondicionament 

metabòlic, realitzades a alta intensitat ( Glassman, 2007) 
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Segons els principis d'aquesta modalitat esportiva, el Crossfit es basa en la 

millora dels 10 dominis del fitness, que serien:  precisió, agilitat, balanç, 

coordinació resistència cardiovascular i pulmonar, flexibilitat, potència, velocitat, 

resistència general o aguant i la força ( Glassman, 2005). 

2. Objectius generals de la unitat didàctica 

Extrets del currículum de l’Educació Física de les Illes Balears, treballarem 

els següents objectius: 

1. Mostrar una actitud crítica davant els models corporals i de salut i les 

manifestacions fisicoesportives com a fenòmens socioculturals, i 

instaurar hàbits saludables.  

2.  Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques 

adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les 

diverses capacitats implicades. 

3.  Augmentar les pròpies possibilitats de rendiment motor mitjançant el 

condicionament i la millora de les capacitats físiques i el 

perfeccionament de les funcions d’ajustament, domini i control corporal, 

així com desenvolupar actituds d’autoexigència i superació. 

4.  Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i 

d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, 

independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.  
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3. Competències 

 

 

Consciència i expressions culturals 

 

 

 

 

Sentit d’iniciativa i esperit 

emprenedor 

 

 

La metodologia del descobriment 

guiat a l’ hora de realitzar el treball 

juntament amb la motivació del 

professor de . fomentar hàbits 

saludables ajudaran  que l’alumne 

mostri el seu esperit més creatiu, 

reflexiu i el pensament divergent per a 

la resolució de tasques. 

 

Competències socials i cíviques 

 

 

Fomentarem les relacions 

interpersonals amb actituds de 

respecte, treball cooperatiu, etc. 

 

 

Aprendre a aprendre 

 

 

Informam  l’alumne dels beneficis de 

l’activitat física perquè aquest pugui 

ser crític i també  traslladi a fora de 

l’institut coneixements adquirits sobre 

l’entrenament i un estil de vida actiu. 

 

Competència digital 

 

 

Els alumnes es graven entre ells a l’ 

hora de realitzar activitats 

anaeròbiques perquè es puguin 

corregir entre ells (coavaluació) i el 

professor els pugui avaluar. 
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Competència matemàtica i 

competències bàsiques en ciències 

i tecnologia 

 

Per avaluar la freqüència cardíaca es 

necessiten continguts en els quals el 

càlcul matemàtic és d’important 

rellevància. 

 

Comunicació lingüística 

 

El canal serà el català, motivarem els 

alumnes que utilitzin la llengua pròpia 

de les Balears, així com també, el 

professor a través de diferents tons de 

veus, silencis, aconseguirà conduir la 

classe de forma satisfactòria. 

 

4. Continguts 

 

1. Condició física. Concepte. Capacitats físiques relacionades amb 

la salut.  

 

2. Relació entre els conceptes de salut física i condició física.  

 
 

3. Reconeixement de l’efecte positiu que la pràctica d’activitat física 

té sobre l’organisme.  

 

4. Valoració de les activitats esportives com a forma de millorar la 

salut.  

 
5. Aplicació de sistemes específics d’entrenament de la resistència 

aeròbica (cursa contínua uniforme i variable, entrenament total, 

entrenament en circuit i jocs) i l’amplitud de moviment. 

 
6. Efectes sobre la salut. La força. Generalitats. Classes. Exercicis 

bàsics d’iniciació al treball de la força.  
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7. Creació d’hàbits i actituds preventives.  

 
8. Adopció de postures correctes en les activitats físiques i 

esportives. 

 

9. Participació activa en els diferents jocs i activitats esportives i 

facilitació de les relacions entre companys, la màxima 

participació, el respecte i la tolerància.  

 

10. Respecte i acceptació de les normes i els reglaments.  

 

 

5  Metodologia de la unidad didáctica 

 

- L’estil d’ensenyament serà per una banda, el descobriment guiat ja que 

pretenem que l’alumne reflexioni i es conscienciï de tots els beneficis 

que comporta la pràctica d’activitat física duta a terme de forma regular. 

Per altra banda, el comandament directe, la funció del professor és 

ensenyar i hem de guiar els alumnes i transmetre els nostres 

coneixements de forma útil,eficaç i efectiva perquè tots aquells alumnes 

que tenen mals hàbits puguin canviar el seu estil de vida, cap a un estil 

actiu. 

 

- L’espai on es duran a terme les sessions seran al pavelló i  les pistes. 

Les activitats es duran a terme al pavelló amb l’equip de música. 

 

- El feedback sempre serà positiu per motivar  l’alumne a superar-se, si de 

vegades, hem de corregir un aspecte sempre abans convé realitzar un 

feedback positiu. Per exemple: m’ha agradat molt,  però tal vegada 

hauria donat un millor resultat si haguessis passat la pilota al 

company.Molt important no donar feedback al mateix moment que l’acció 

ja que l’alumne ha de prendre la decisió més encertada i sobretot que 
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elfeedback sigui profitós i tengui una base on l’alumne pugui aprendre 

d’aquest. 

 
 

- Compromís motor, ens interessen classes actives,  per tant serà molt 

important aprofitar al màxim el temps i que els alumnes estiguin en 

moviment. És a dir, volem aconseguir el màxim de temps possible de 

compromís motor dels nostres alumnes. 

 

6. Mesures d’atenció a la diversitat 

Tenir en compte les diferències individuals. 

Utilitzar activitats de cooperació. 

Treballar de forma heterogènia. 

Tenir un pla establert com el currículum d’Itàlia en el cas que un alumne no 

pugui practicar l’assignatura per alguna lesió. L’alumne ha d’intervenir  de 

forma activa encara que tengui un altre paper durant aquest període limitat. 

Adaptar l’explicació a tot l’alumnat, per exemple: En el cas de tenir un alumne 

sord mirar de posar-nos a devora d’ell quan feim l’explicació i sempre realitzar 

una part pràctica perquè es pugui entendre més l’explicació. 

Tenir en compte l’origen dels nostres alumnes, la seva llengua i cultura per tal 

de donar-nos a entendre correctament. 
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7. Desenvolupament de les sessions 

 

Sessió 1  

OBJECTIUS 

-Identifica les característiques que han de 

tenir les activitats físiques per ser 

considerades saludables i adoptar una 

actitud crítica davant les pràctiques que 

tenen efectes negatius per a la salut. 

 

-Aconseguir nivells de condició física 

concordes amb el seu desenvolupament 

motor i les seves possibilitats.  

 

 

Recursos materials:  

Esterilla, rodillo, corda, cons, 

pitralls. 

 Organització: Grups homogenis 

 Metodologia: Comandament 

directe i descobriment guiat. 

Part inicial    10’ 

 Explicació de l’entrenament Crossfit 

a) Carrera Suau (al trot): a manera 

d'activació general o de posada en marxa de 

tot l'organisme. 

 

b) Mobilitat articular: es tracta d'escalfar més 

concretament els diferents segments 

corporals seguint un ordre lògic, bé 

ascendent o descendent. (Turmells, genolls, 

maluc, espatlles ...) 

     

c) Desplaçaments dinàmics: diversos 

exercicis útils per a mobilitzar diferentsgrups 
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musculars (carrera lateral, creuant cames) 

elevació de genolls / talons, etc.) 

 

Part principal     40’ 

 Explicació tècnica sentadilla. 

 Circuit metabòlic d’alta intensitat. 

8estacions, 40 segons d’exercici i 20 

segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues voltes,  

total 16 min. Els exercicis de les 

estacions seran: Jumping jacks, push-

up, desplaçaments laterals, step-up 

onto chair, squat, tríceps on chair, 

high knees, lunge. 

 Trencam al fil: El joc és semblant al 

pilla-pilla. Els jugadors es repartiran 

per l’espai i qui comença parant ha 

d’escollir un objectiu ( en veu alta). 

L’objectiu és atrapar només aquest 

jugador, imaginant un fil entre 

l’objectiu i qui para. Si algun altre 

jugador crea entre aquests dos, 

trencant el fil que els unia, es 

converteix automàticament en 

l’objectiu a perseguir.  

Tornada a la calma 

 Estiraments  
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Sessió 2  

OBJECTIUS Recursos materials: Xiulet, altaveus 

-Fomentar l’ús de l’activitat de 

resistència als alumnes. 

-Utilitzar exercicis multiarticulars propis 

del Crossfit. 

Organització: Grups homogenis que 

tenguin un nivell de resistència 

similar. 

-Conèixer els sistemes específics 

d’entrenament d’alta intensitat 

Metodologia: Comandament directe 

Part inicial 7’ 

Mobilitat articular i desplaçaments 

dinàmics 

 

 

Part principal 40’ 

 Paquete-paqueteEls alumnes 

hauran de córrer lliurement per 

tota la pista. El professor anirà 

marcant el paquet a fer i els 

passos a seguir. (Exemple: 

paquet de 3 i ens posarem a 

ballar tots, paquets de 2 i ens 

abraçarem, paquet de 7 i amb el 

cos dibuixarem un número de 

dos o tres dígits. 

 

 

 Explicació de l’exercici pes 

mort 

 

 Circuit metabòlic d’alta 

intensitat: 

8 estacions, 40 segons d’exercici 

i 20 segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues 

voltes total 16min. Els 
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exercicisde les estacions seran: 

Jumping jacks, push-up, 

coordinació amb cons, sprint, 

step-up onto chair, squat, pes 

mort, high knees, lunge. 

 

Tornada a la calma 5’ 

 Estiraments  

 

 

 

 

Sessió 3   

OBJECTIUS 

- Adaptar la intensitat de l’esforç 

controlant la freqüència cardíaca 

corresponent als marges de millora 

dels diferents factors de la condició 

física.  

-Aprendre la tècnica d’exercicis per a 

principiants del Crossfit. 

 

 

Recursos materials: Elàstica, música, 

cons. 

Part inicial  10’ 

 Aranya: Els alumnes han de 

passar d’una banda a l’altra de 

la pista sense que els toqui 

l’aranya que se mou 

lateralment per una línia. Aquí 

toqui s’afegeix a la teranyina. 

 Desplaçaments dinàmics 

Organització:  

Grups homogenis ( nivell condició física) 

-  Metodologia: Comandament Directe 

Part principal 40’ 

       Explicació pes mort sumo 

 Circuit metabòlic d’alta 
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intensitat: 

8 estacions, 40 segons 

d’exercici i 20 segons de 

descans i canvi d’estacions. 

Hem de fer dues voltes total 

16 min. Els exercicis de les 

estacions seran: Jumping 

jacks, burpees, exercici 

abdomen fitball, desplaçament 

amb lunge, glute bridge, pes 

mort sumo. 

 

 DESMAI A alguns jugadors 

se’ls assignen un nombre 

secret 

 Llavors van caminant per la 

sala i quan el dinamitzador diu 

el  nombre tots els alumnes 

han de realizar la tasca 

assignada a aquell número ( 

per exemple 1: abraçada, 2: 

sprint, 3: desmai col·lectiu, 4: 

una figura amb els cossos al 

terra) 

 

 

 

 

 

 



 

Tornada a la calma 5’ 

 

5’ Estiraments passius dirigits. Els 

alumnes se situaran en semicercle i 

el professor, enfront d’ells,  instruirà 

els estiraments a realitzar. 

Mentrestant es farà un recordatori 

dels exercicis realitzats amb els 

aspectes i feedbacks més importants. 

 

Sessió 4 

OBJECTIUS 

 

Conèixer jocs i exercicis dinàmics de 

força general. 

Realitzar exercicis bàsics d’iniciació 

al treball de la força amb la tècnica 

correcta. 

Part inicial 10’ 

 Desplaçaments dinàmics

Joc multicompetitiu: Es planifica una 

activitat en la qual els alumnes han 

de competir en diferents jocs que 

impliquin l'organisme de forma global: 

curses de relleus, velocitat, curses de 

salts, etc ... 

L’equip que perd ha de fer un 

passadís a l’equip guanyador i donar 

la mà a cada uns dels seus 

companys.   

 

 

5’ Estiraments passius dirigits. Els 

n en semicercle i 

el professor, enfront d’ells,  instruirà 

els estiraments a realitzar. 

Mentrestant es farà un recordatori 

dels exercicis realitzats amb els 

més importants.  

 

Recursos materials:Banc suecs, 

cercles, cons, pitralls. 

Conèixer jocs i exercicis dinàmics de Organització:  

Grups homogenis ( nivell condició 

física) 

Realitzar exercicis bàsics d’iniciació 

al treball de la força amb la tècnica 

Metodologia: Comandament Directe

Desplaçaments dinàmics 

Joc multicompetitiu: Es planifica una 

activitat en la qual els alumnes han 

de competir en diferents jocs que 

impliquin l'organisme de forma global: 

curses de relleus, velocitat, curses de 

d ha de fer un 

passadís a l’equip guanyador i donar 

la mà a cada uns dels seus 
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Recursos materials:Banc suecs, 

Grups homogenis ( nivell condició 

Metodologia: Comandament Directe 
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Part principal 40’ 

 Es disposa d’un circuit 

d'entrenament total tal com es 

veu a la figura. Circuit 

metabòlic d’alta intensitat: 

8 estacions, 40 segons d’exercici i 

20 segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues 

voltes total 16 min. Els exercicis de 

les estacions seran: 

 

1- TRX 

2- Exercici Coordinació escala 

3- Planxa(superman)  Abdominal 

4- Squat amb salt vertical 

(pliomètric) 

5- Desplaçament laterals 

6- Burpees 

7- Lumbars 

8- Zancada amb Kettlebel 

 Joc PIM-PAM Pilota 

Es juga amb una pilota fitball. 

Dos equips amb dues 

porteries circulars al terra amb 

cons. La pilota només es pot 

desplaçar cap adalt. Al voltant 

de la porteria hi ha una àrea,  

a la qual cap dels dos equips 

pot entrar, així facilitam que es 

puguin realitzar més punts.  

 

 

 

 

 Tornada a la calma 5’ 

 Estiraments 
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Sessió 5   

OBJECTIUS Recursos materials: 

- Adoptar postures correctes en la pràctica 

fisico-esportiva. 

Organització:Grups heterogenis 

- Treballar la força a través d’exercicis 

funcionals. 

Metodologia:Descobriment guiat 

(encertar les endevinalles). 

Part inicial 5’ 

Pillapilla Cada vegada que un pilla es 

dona la mà amb el company i cada vegada 

són més fins que no en queda cap. 

 

 

Part principal 40’ 

 Circuit  d’alta intensitat: 

8 estacions, 40 segons d’exercici i 20 

segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues voltes 

total 16 min. Els exercicis de les 

estacions seran: TRX, burpees, 

sentadilla fitball, escalera 

coordinació, corda, pes mort sumo. 

 JOC: Partit de les deu passades amb 

llançament final a la porteria. Només 

es puntua si l’equip realitza les 10 

passades i acaba la pilota dintre de la 

porteria. ( només es juga amb la 

meitat del camp i una porteria) 

 

 

 

 

 

 

 

Tornada a la calma 5’: Estiraments 
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Sessió 6  

 Recursos materials:  

OBJECTIUS Organització: Individual, parelles 

-Respecte i acceptació de les 

normes i els reglaments. 

 

Metodologia: Comandament directe 

Sessió complerta 50’  

 

 Circuit  d’alta intensitat: 

8 estacions, 40 segons 

d’exercici i 20 segons de 

descans i canvi d’estacions. 

Hem de fer dues voltes total 16 

min. Els exercicis de les 

estacions seran: Jumping 

jacks, burpees, exercici 

abdomen fitball, desplaçament 

amb lunge, glute bridge, pes 

mort sumo. 

 

 Joc: Inventball 

 

1) No es pot moure amb pilota  

2) 5 segons de possessió  

3) Si pilota cau a terra pilota per l’altre 

equip  

4) Responsabilitat alumnes, si es 

detecta penalització (tocar paret)  

 

- Variant 1 00:08  
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Es pot fer autopassada amb la paret o 

el sostre.  

- Variant 2 00:13  

 

Si es fa volta a l’aire i es marca (2p)  

- Variant 3 00:18  

 

Si es marca de cap després de 

passada (2p) si es marca amb el cul 

(3p)  

- Variant 4 00:23  

 

Triple passada de cap entre integrants 

(5p)  

Tornada a la calma 

Estiraments 

 

 

Sessió 7  

OBJECTIUS Recursos materials: 

- Entrenar la resistència aeròbica Organització:Grups heterogenis 

- Treballar la força a través d’exercicis 

funcionals. 

Metodologia: Comandament 

directe 

Part inicial 5’ 

Pillapilla Cada vegada que un pilla es 

dona la mà amb el company i cada vegada 

són més fins que no en queda cap. 

 

Material: Fitball, escala de 

coordinació, cons, pitralls. 

Part principal 40’ 

 Circuit  d’alta intensitat: 

8 estacions, 40 segons d’exercici i 20 

segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues voltes 

total 16 min. Els exercicisde 
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lesestacions seran: TRX, burpees, 

sentadilla fitball, escalera 

coordinació, corda, pes mort sumo. 

 JOC: Joc de la bandera 

Es faran dos equips, als que assignarem 

una bandera. Cada equip tindrà un camp, 

quedant l'esplanada com a zona neutra. 

Dins del seu territori, hauran de col•locar la 

seva bandera (una mica amagada, però que 

es vegi). L'objectiu és capturar la bandera 

de l'equip contrari i portar-la a la teva base 

sense que et robin la teva.  

 

Quan es creua la zona neutra, s'entra en 

territori enemic. Els jugadors que siguin 

atrapats en territori enemic hauran d'anar a 

la "pressó", que la situarem en la zona 

neutra. Per alliberar-los, un company els 

haura de tocar la mà. Un jugador que porta 

la bandera pot ser atrapat en camp contrari, 

retornant la bandera al seu lloc i anant 

aquest jugador a "pressó". Opcionalment, 

es pot marcar una línia amb cons que 

delimitaria els dos camps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornada a la calma 5’: Estiraments 
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Sessió 8  

OBJECTIUS Recursos materials: Xiulet, altaveus 

-Fomentar l’ús de l’activitat de 

resistència als alumnes. 

-Utilitzar exercicis multiarticulars com un 

squat 

Organització: Grups homogenis que 

tenguin un nivell de resistència 

similar. 

-Conèixer els sistemes específics 

d’entrenament d’alta intensitat 

Metodologia: Comandament directe 

Part inicial 7’ 

Mobilitat articular i desplaçaments 

dinàmics 

 

 

Part principal 40’ 

 Pilla-pilla: 

Quan un alumne sigui pillat aquest 

ha de fer tres sentadillas amb salt o 

una flexió. 

 

 Circuit metabòlic d’alta 

intensitat: 

8 estacions, 40 segons d’exercici 

i 20 segons de descans i canvi 

d’estacions. Hem de fer dues 

voltes total 16 min. Els exercicis 

de les estacions seran: Jumping 

jacks, desplaçament lateral, 

coordinació amb cons, sprint, 

step-up onto chair, squat més 

correr 30 m, pes mort, high 

knees, lunge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornada a la calma 5’ 

 Estiraments  

 

 

 



66 
 

Sessió 9 Teòrica  Apunts 

Annex Unitat didàctica. 

Apunts per als alumnes. 

Unitat Didàctica: El Crossfit combinat amb el joc aeròbic. 

Crossfit 

El CrossFit és un programa d'entrenament compost per exercicis funcionals, 

constantment substituïts, executats a alta intensitat. 

El CrossFit és un programa de força i condicionament físic total, que es basa 

en l'increment de les deu capacitats físiques més reconegudes pels 

especialistes en l'entrenament esportiu: 

 Resistència cardiorespiratòria,Resistènciamuscular,Força,Flexibilitat,Pot

ència,Velocitat, Coordinació,Agilitat,Equilibri,Precisió. 

Entrenament de força per a adolescents 

El pla d’entrenament ha d'estar dissenyat en base a les característiques 

personals, limitacions físiques, objectius i capacitats del subjecte. 

L'entrenament d'un adolescent sense experiència en l'aixecament de pes lliure 

ha de començar amb intensitats baixes que permetin desenvolupar la tècnica 

correcta per a cada tipus d'aixecament. Cada sessió pot estar constituïda de 3 

a 5 exercicis multiarticulars (per exemple: Press banca, press militar, 

sentadillas, carregades i dominades) amb un volum d'entrenament d'1 a 3 

sèries efectives per a cada exercici, en funció de l'experiència de l'individu. La 

freqüència d'entrenament més adequada seria de 2 a 3 dies setmanals, 

separats per dies de descans, preferiblement. 

La idea que l'entrenament de musculació en  joves en creixement és perjudicial 

per al seu desenvolupament és tan sols producte de la desinformació i els 

casos de lesions en joves que realitzen entrenaments inadaptats i sense la 

correcta supervisió d’un professional han contribuït, també, a fomentar aquesta 

idea. 
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L'entrenament de musculació, correctament dissenyat i supervisat, pot aportar 

beneficis a nivell físic i psicològic a l’adolescent, potenciant el desenvolupament 

de les seves habilitats motores i permetent gaudir de la pràctica d'altres esports 

amb més seguretat i rendiment, així com desenvolupar aptituds personals com 

l'autosuperació, el sacrifici i l'amor propi, com ho fa la pràctica d'altres esports. 

Estiraments 

Estiraments Estàtics: Consisteix en la realització d'un estirament en repòs fins 

al límit del que és confortable, estirant el múscul en repòs fins a una 

determinada posició i mantenint la postura durant 15 "- 30". 

Estiraments Dinàmics: Aquest tipus d'estiraments consisteix a estirar a través 

d'impulsos però sense excedir els límits dels estiraments estàtics. Es 

correspondrien amb exercicis basats en salts i balanceigs, evitant sempre 

moviments balístics (de rebot) 

 

TIPUS D’EXERCICI SEGONS EL NOMBRE DE MÚSCULS INVOLUCRATS 

EN L’ACCIÓ 

Exercici multiarticular: són aquells exercicis que necessiten dues o més 

articulacions principals. Són exercicis bàsics que recluten una o més grans 

àrees musculars (tòrax, espatla, maluc, esquena o cuixa). Aquest tipus 

d'exercicis se solen posar els primers en iniciar la rutina del dia per un motiu 

obvi: requereixen un sobreesforç alt i la tècnica d'execució sempre es veurà 

desfavorida pel cansament.  

Exemple: sentadilla, pes mort, dominades, press banca, press militar. 

Exercicis monoarticulars: són aquells exercicis que involucren una única 

articulació principal. 

Exemple: Extensió amb una pesaa una mà per damunt del cap (tríceps) Curl a 

una mà amb barra (bíceps) 
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LES VARIABLES QUE INFLUEIXEN A L’HORA DE GUANYAR MASSA 

MUSCULAR.  

1. INTENSITAT: En adolescents treballar entre un 40% i el 50%. En adults 

un 70-85% 1RM (repetició màxima)  RM significa el màxim pes que 

podem aixecar per realitzar una repetició. Per tant, si treballam al 

70%1RM, i suposam que hem aixecat 50kg 1RM hauríem d’entrenar 

amb un pes del 70% d’aquests 50kg, és a dir, 35kg. 

2. VOLUM ( SÈRIES I REPETICIONS)  24 sèries per entrenament a raó 

de 8 repeticions per sèrie suposen l’estímul òptim per al creixement 

hipertròfic.  

3. FALLO MUSCULAR  L’evidència pareix suggerir que l’entrenament al 

fallo és una part necessària de l’optimització de la hipertròfia. La 

freqüència d’entrenar permanentment al fallo muscular, pot conduir a 

mig termini al sobreentrenament i, per tant, posar en perill els resultats. 

4. VELOCITAT DE REPETICIÓ  Poliquin proposa un tempo moderat 

3:0:1:0. És a dir, en la fase concèntrica  

( quan realitzam la força seria 1 seg, el moviment ha de ser ràpid). En 

canvi, quan acabam d’executar el moviment hem de tornar a la posició 

inicial lentament 3 seg, així la musculatura està en tensió i el treball és 

més efectiu. 

5. DESCANS ENTRE SÈRIES I EXERCICIS  Molta controvèrsia en els 

estudis, però entre un minut i dos. 

6. DURACIÓ DE L’ENTRENAMENT  45-90 min 

7. TIPUS D’EXERCICI I ORDRE D’AQUESTS   Monoarticulars, 

multiarticulars. Primer els multiarticulars i després els monoarticulars. 

8. FREQÜÈNCIA D’ENTRENAMENT  2-3 DIES/SETMANA per un 

principiant, 3-4 DIES/SETMANA per a l’entrenament d’un intermedi i 4-5 

DIES/SETMANA per l’entrenament d’una persona avançada. 

PÈRDUA DE GREIX CORPORAL I DEIFINIR MUSCULATURA 

La disminució del pes gras se sustenta en la teoria del balanç energètic 

negatiu, és a dir, que perdem pes gras i mantenim la massa muscular gràcies a 
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una disminució de la ingesta calòrica ( dieta hipocalòrica), a un augment de la 

despesa energètica, o a ambdues coses. 

ENTRENAMENT AERÒBIC  Per a la pèrdua de pes gras és altament efectiu 

l’entrenament aeròbic, ja que la major part de kcal, cremades derivaran de 

l’oxidació de greixos per part de la fibra esquelètica. 

TIPUS D’ENTRENAMENT AERÒBIC  

LISS ( LOW INTENSITY STEADY STATE)    Entrenament aeròbic d’intensitat 

moderada i llarga duració. 

HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING)  Exercici vigorós realitzat a 

una intensitat alta, però breu en el temps.  

CORE 

El "core" és un terme utilitzat per agrupar un grup de músculs que són 

essencials per al rendiment i la prevenció de lesions de corredors i tota mena 

d'esportista. En essència el core està format per tota la musculatura de la zona 

mitjana del  cos, de manera que inclou els abdominals, músculs de l'esquena 

baixa i maluc. La funció destacada del core com a conjunt de músculs és 

estabilitzar la columna vertebral i la pelvis durant el moviment. Quan aquests 

músculs treballen de manera eficient, el resultat és una distribució adequada de 

les forces; el control dels moviments; l'adequada absorció de les forces 

d'impacte contra el terra. Per això, l'enfortiment dels músculs del core, hauria 

de ser part de qualsevol programa d'entrenament. 

EL JOC 

• El joc és una activitat lliure.• El joc no és la vida corrent o la vida pròpiament 

dita. • El joc és absolutament independent del món exterior, és eminentment 

subjectiu. • El joc transforma la realitat externa, creant un món de fantasia. • Es 

juga dins de determinats límits de temps i d'espai, la seva característica és la 

limitació. • El joc crea ordre, és ordre. La desviació més petita fa malbé tot el 

joc, li fa perdre el seu caràcter i li anul·la. • El joc oprimeix i allibera, el joc 

arrabassa, electritza, encisa.  • El joc és una lluita per alguna cosa o una 

representació d'alguna cosa. 
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JOCS COOPERATIUS 

Són activitats puntuals amb una estructura que provoca que tots els 

participants guanyin o que tots perdin. En cap cas es pot donar la situació en 

què uns guanyin i els altres perdin.  

8. Avaluació 

Instrument d’avaluació: Registre anecdòtic, rúbrica individual, treball grupal, 

examen teòric i examen pràctic. 

 

AVALUACIÓ FORMATIVA 

 

AVALUACIÓ FINAL 

 

- Seguiment del procés 

del treball interdisciplnar 

amb grup. 

- Valoració i anotació, en 

el full d’observació, de 

l’actuació de l’alumnat 

en les classes 

d’Educació Física. 

 

- Controls orals 

(preguntes curtes) sobre 

la marxa sobre els 

conceptes que es vagin 

treballant a classe. 

 

PROCEDIMENTAL        40% 

 

ACTITUDINAL                25% 

 

CONCEPTUAL               35% 

 

- Resolució del 

qüestionari ( examen). 

- Valoració de les actituds 

( participació, esforç 

cooperació) i dels hàbits 

higiènics personals ( 

dutxa, respecte pel 

material, seguretat) en 

les classes d’Educació 

Física. Valoració del 

treball. Valoració dels 

exàmens pràctics. 

 

No hi haurà ni autoavaluació ni 

coavaluació. 

 

Si l’alumne té menys d’un 4 a 

l’examen teòric no es fa mitjana, se 

suspèn directament, 

 


