
 

 

 

 

 

 

Facultat d’Educació 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

INFLUÈNCIA DE L’EXERCICI FÍSIC SOBRE 

ELS RESULTATS ACADÈMICS EN ELS 

ALUMNES DEL CEIP SON JUNY (SANT 

JOAN) 

 

Marina Alcover Castelló 

Grau d’Educació Primària 

 

Any acadèmic 2018-19 

DNI de l’alumne: 41616477R 

 

Treball tutelat per Pere Palou Sampol 

Departament d’Educació 

 

 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 

Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 

amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 

    



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

RESUM 
 

Introducció: La pràctica d’exercici físic de manera regular i adaptada a les 

capacitats i característiques individuals de les persones comporta diferents 

efectes beneficiosos per a la salut orgànica i fisiològica. L'exercici físic redueix el 

risc de patir malalties coronaries i cardiovasculars; càncer de còlon; diabetis, 

tensió arterial alta i obesitat, entre d’altres, ajudant a controlar l'excés de pes, 

enforteix els ossos augmentant la densitat òssia; enforteix els músculs; i millora 

la salut psicològica, augmentant els nivells d'autoestima i disminuint els nivells 

d'ansietat, depressió i estrès. Les evidències de diferents estudis suggereixen 

que hi ha una relació positiva entre la pràctica d'exercici físic i el rendiment 

acadèmic. 

Objectius i metodologia: Analitzar la influència de l’exercici físic sobre els 

resultats acadèmics en els alumnes investigant quines són les influències que 

guien a que un nin/a en edat escolar faci exercici físic i esbrinant quins són els 

avantatges i els desavantatges que se poden obtenir a l’hora de realitzar exercici 

físic.  

Conclusió: la societat es troba amb un marcat sedentarisme latent, identificant-

se com un factor de risc de moltes malalties. La base científica demostra que són 

molts els beneficis que se li atribueixen a l’exercici físic relatius a la salut, aportant 

a qui la practica de manera regular nombrosos beneficis fisiològics, psicològics i 

socials. 

 

Paraules clau del treball 

 

Exercici físic, resultats acadèmics, influències, beneficis 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The practice of physical exercise on a regular basis and adapted to 

the individual capacities and characteristics of people leads to different beneficial 

effects for organic and physiological health. Physical exercise reduces the risk of 

coronary and cardiovascular disease; colon cancer; Diabetes, high blood 

pressure and obesity, among others, helping to control excess weight, 

strengthens the bones by increasing bone density; strengthens the muscles; and 

improves psychological health, increasing levels of self-esteem and decreasing 

levels of anxiety, depression and stress. Evidence from different studies suggests 

that there is a positive relationship between physical exercise practice and 

academic performance. 

Objectives and methodology: Analyze the influence of physical exercise on the 

academic results in the students by investigating the influences that guide a child 

at school age to exercise physical and discover what are the advantages and 

disadvantages that can be Get it at the time of physical exercise. 

Conclusion: society is marked with a latent sedentary lifestyle, identifying itself as 

a risk factor for many diseases. The scientific basis shows that many benefits are 

attributed to physical exercise related to health, providing those who regularly 

practice many physiological, psychological and social benefits. 

 

Keywords 

 

Exercise, academic results, influences, benefits 
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INTRODUCCIÓ 

 

Antecedents 
 

Tots sabem que l'activitat física i el deport són bons per a la salut sent demostrat 

des del punt de vista físic com psicològic. Aquesta idea va calant cada vegada 

més en les societats industrialitzades, de manera que resulta fàcil observar com 

han proliferat els gimnasos a les ciutats o fins i tot veure gent fent footing pel 

carrer o els parcs. 

De fet, la percepció de salut s'ha vist adequada per predir l'impacte que una 

malaltia arriba a tenir sobre l'individu (Garrido, García, Flores, & de Mier, 2012). 

A alguns estudis es veu com en el període escolar és el moment de màxima 

participació en exercicis físics, quedant de manifest que, segons avança l'edat, 

l'índex de participants disminueix, produint-se un gran abandó en arribar a la 

universitat (Pérez, D.; Requena, C. & Zubiaur, 2005). 

En la mateixa línia, diversos autors mostren que el descens dels nivells de 

pràctica fisicoesportiva, així com l'augment del consum de substàncies nocives 

repercuteixen de manera molt negativa en els adolescents, a més d'influir en 

factors com el rendiment i la motivació orientats a l'àmbit acadèmic (Gonzalez 

Hernandez & Portoles Arino, 2016). 

 

Exercici físic: conceptualització 
 

Els termes activitat física i exercici físic, en nombroses ocasions s’utilitzen de 

forma indiferent, fent al·lusió al mateix tipus de pràctica física. No obstant això, 

tenen matisos importants que ens fan considerar-los com a diferents. 

Es coneix l’activitat física com aquell moviment que realitza l’ésser humà que 

implica el desplaçament de diversos components corporals i la despesa 

energètica que poden ser realitzats durant el dia a dia, com a ocupació, 

distracció, exercici i esport. L'exercici, per la seva banda, és un tipus d'activitat 

física, planejada i estructurada, en la qual l'home participa amb l'objectiu establert 
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de millorar alguna de les seves qualitats físiques com la força, la potència, la 

velocitat, la resistència aeròbica, entre d'altres (Azofeifa, 2006). 

Segons la Organización Mundial de la Salud, (2016) “l’activitat física són aquelles 

activitats que realitzem al llarg del dia en les quals consumim energia a través 

del moviment corporal (caminar, fer net, ballar, jugar, etc.)”. 

Per altre banda, l'exercici físic constitueix una subcategoria de l'activitat física i 

es defineix com la realització d’activitat física d’una manera intencionada 

(planificant-la i organitzant-la) de manera repetida amb l’objectiu de mantenir o 

millorar la forma física (Prieto Bascón, 2011). 

Per tant, es tracta d’activitat física en el moment en que es precisa d’un moviment 

corporal el qual comporta un esforç i es parla d’exercici físic quan aquest 

moviment està programat i organitzat. 

En aquest treball només es tindran en compte els aspectes relacionats amb el  

terme “exercici físic” per dur a terme l’estudi realitzat a l’escola CEIP Son Juny 

(Sant Joan). 

 

Influències 
 

Influència familiar 

 

La societat està preocupada en com els més joves utilitzen el temps lliure. Els 

conceptes de temps lliure i esport han transformat el model esportiu fent que 

l'esport competitiu passi a segon pla i sigui l'esport salut, recreació i pràctica físic-

esportiva en espais no convencionals o en la naturalesa els models d'esport més 

requerits i freqüents en el temps lliure dels espanyols . 

No obstant això, els pares segueixen acostant gairebé exclusivament als seus 

fills a la iniciació de l'esport i la competició segurament per manca de cultura 

esportiva o absència d'altres tipus d'oferta (Nuviala, Ruiz, & García-Montes, 

2003). 
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En l'actualitat, el temps lliure adquireix un enorme significat vital. El concepte de 

temps lliure és més ampli que el de lleure. El temps lliure és aquell període de 

temps no subjecte a necessitats ni obligacions. En canvi, l'oci suposa sentir-se 

lliure realitzant diverses activitats (Nuviala et al., 2003). 

El centre escolar és una part essencial de l'entorn social d'infants i adolescents, 

en la mesura que passen molt de temps allà i que inclou una sèrie d'influències 

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

exercici físic, enquadrada dins dels factors psicosocials. La utilització del centre 

escolar com a mitjà de promoció, l'existència d'un entorn familiar i escolar 

favorable i conscienciat, afavoreix que es propaguin estils de vida actius i climes 

motivacionals elevats cap a la pràctica d'activitat física i esportiva afavorint 

d'aquesta manera a la salut psicològica del subjecte (Gonzalez Hernandez & 

Portoles Arino, 2016). 

Trudeau & Shephard, (2008), en la seva revisió suggereixen que un augment de 

les activitats relacionades amb l'exercici físic no afecta negativament al 

rendiment acadèmic, malgrat de substituir hores dedicades anteriorment a 

l'estudi per activitats físiques, coincidint en aquest sentit amb altres estudis.  

Fent referència a la motivació del pares, la motivació social és aquella que 

sorgeix com a resultat dels agents de socialització, els quals ocupen els primers 

llocs en la vida del nen/a i influeixen sobretot en el procés de formació. Entre 

aquests agents es troben pares, educadors, entrenadors, organitzadors, àrbitres, 

esportistes i mitjans de comunicació (Pérez, D.; Requena, C. & Zubiaur, 2005). 

La família té una influència positiva en la configuració d'hàbits com són els 

esportius, especialment en les primeres edats. No es tracta que les activitats es 

realitzin en família sinó que algun membre influeixi sobre la pràctica dels seus 

fills/es. Els pares/mares han de ser conscients de l'important paper que juguen i 

no s'han de limitar a animar-los i facilitar la pràctica sinó que a més, han 

d’interessar-se per la forma en la que practiquen i s'organitzen (Tilano, Tilano, 

Henao, & Restrepo, 2009). 
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Afortunadament, la majoria dels pares i mares amb fills en edat escolar creuen 

convenient que aquests realitzin algun tipus d'esport extraescolar. La pràctica 

esportiva dels fills està relacionada amb la pràctica dels pares/mares. Els fills/es 

de pares/mares esportistes practiquen en major proporció que els fills/es de 

pares/mares no esportistes, especialment quan és la mare la que en practica. El 

paper de la dona, de la mare en l'esport és diferent al de l'home. Les mares estan 

més relacionades amb les activitats esportives dels seus fills que els pares (Ruiz 

de Miguel, 2001).  

 

Influència socioeconòmica   

 

En una investigació sobre els inputs escolars en l'educació secundària i el seu 

efecte sobre el rendiment acadèmic dels estudiants, Edel, (2003) postula que la 

riquesa del context de l'estudiant (mesura com nivell socioeconòmic) té efectes 

positius sobre el rendiment acadèmic d'aquest.  

Aquest resultat confirma que la riquesa sociocultural del context (correlacionada 

amb el nivell socioeconòmic, més no limitada a ell) incideix positivament sobre 

l'acompliment escolar dels estudiants. Això recalca la importància de la 

responsabilitat compartida entre la família, la comunitat i l'escola en el procés 

educatiu (Beteta, 2008). 

L'estatus social és un factor clau per a la salut, ja que es creu que hi ha un vincle 

entre exercici físic en adolescents i l'estatus social de la família. Es pensa que 

els adolescents que provenen de famílies amb alts ingressos i pares amb alts 

nivells d'educació realitzen una intensa activitat física (Frenne, Zaragozano, 

Otero, Aznar, & Sánchez, 2004). 
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Influencies motivacionals 

 

El nombre de nens i joves que s'inicien en la pràctica de diferents esports és 

actualment molt elevat. 

Per una part, l'esport infantil i juvenil ha cobrat progressiva importància a mesura 

que aquest segment de la població ha anat augmentant el seu poder adquisitiu i 

els seus responsables directes -pares i educadors- han considerat desitjable 

dedicar més atenció i recursos materials per al seu foment. 

De forma anàloga, ajuda a conformar la motivació d'assoliment en propiciar la 

realització i persistència d'esforços, la demora de la gratificació, i altres 

importants processos mediadors (Enrique Cantón, Luís Mayor, 2003).  

Perquè una persona iniciï i mantingui una activitat física o esportiva, aquesta ha 

d'oferir algun atractiu o tenir la virtualitat de satisfer algunes de les seves 

necessitats (Pérez, D.; Requena, C. & Zubiaur, 2005).  

Segons diversos autors, després de fer d'algunes investigacions fetes a través 

de qüestionaris s'ha arribat a la conclusió que la participació en l'esport sembla 

tenir un destacat valor intrínsec, que a la base de la pràctica esportiva poden 

estar presents molts motius diversos, tot i que alguns motius són relativament 

específics d'una activitat, per exemple, el plaer intrínsec de nedar. A més, la 

diversió i el plaer apareixen com dos dels motius més importants. El motiu 

d'afiliació i el desig d'assoliment i d’excel·lència apareixen també en moltes 

investigacions i juguen, així mateix, un encert paper els motius de salut i la 

necessitat de compensar les càrregues de l'estudi i el treball. A més dels 

específics, els restants motius remitents en bona part a la necessitat bàsica de 

demostrar competència. Finalment, les diferències pel que fa als motius 

d'esportistes i no esportistes per participar en l'esport semblen ser petites, tot i 

que l'afany d'assoliment destaca en els primers (Enrique Cantón, Luís Mayor, 

2003).  
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Beneficis de l’exercici físic  
 

Existeixen múltiples beneficis que provenen de la pràctica d'exercici físic que 

afecten diversos nivells de l'individu, com per exemple, el fisiològic, el neurològic, 

el psicològic i el social (Aparicio, Carbonell, & Delgado, 2010). Aquestes millores 

permeten als individus aconseguir un estat de salut, que tal com defineix OMS, 

(2011), "és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no solament 

l'absència d'afeccions o malalties". Per tant, perquè un individu pugui arribar a 

un estat saludable, a part de no patir cap malaltia, ha d’aconseguir tenir un bon 

estat en els diferents nivells que li componen i això pot aconseguir-ho a través 

de la pràctica d'exercici físic i esport. 

 

Millores a nivell fisiològic i neurològic 

 

Existeixen molts estudis sobre els beneficis fisiològics i se’n pot trobar una gran 

quantitat d'informació respecte a ells. Els beneficis pel que fa a la salut corporal 

són innombrables, però alguns d’ells, entre molts són els següents: augment del 

consum d'oxigen i del flux sanguini; millora de les qualitats físiques; reducció del 

risc de patir sobrepès o obesitat; augment del metabolisme; reducció de la 

probabilitat de patir malalties cardíaques, diabetis i hipertensió; augment de 

l'eficiència muscular; millora de l'estat dels ossos; millora de l'estat de les 

articulacions i lligaments; etcètera (Arriscado, Muros, Zabala, & María Dalmau, 

2015).  

Però l'exercici físic, a part de millorar la salut del cos, ajuda a millorar l'estat del 

cervell, la seva capacitat de recuperació serveix de protecció davant la 

neurodegeneració i estimula la neurogènesi (Cotman & Berchtold, 2002). 

Quan s’incrementa el nombre de neurones, el cervell necessita major quantitat 

de nutrients. Amb la realització de l'exercici físic, la circulació millora i, per tant, 

el volum sanguini cerebral augmenta, subministrant al cervell els nutrients 

necessaris i una major quantitat d'oxigen (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008). 

Aquest augment en el flux sanguini cerebral produeix una millora en la memòria 

a causa de l'estimulació de l'hipocamp (Pereira et al., 2007). 
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Quan es realitza una acció que requereix moviment corporal, s'utilitzen diferents 

grups musculars de manera coordinada i, a més, el nostre ritme cardíac, 

respiració i flux sanguini augmenten. Totes aquestes accions estan regulades 

per diferents parts del cervell, per tant, en dur a terme aquest tipus d'accions, 

s'està generant una activació en diferents parts del cervell (Eva, Díaz, Luis, 

Pérez, & Alemán, 2003). Per tant, com més complexa i intensa sigui l'activitat 

física realitzada, més gran serà l'activació cerebral. 

L'exercici físic produeix també un augment en els nivells de factor neurotròfic 

derivat del Cervell (BDPT), una proteïna que millora les connexions neuronals i 

augmenta la plasticitat del cervell, provocant una millora en la memòria i l'atenció 

(Cotman & Berchtold, 2002). Un altre estudi va determinar que la pràctica 

habitual d'activitat física generava un augment de mida de l'hipocamp del 2%, 

contribuint d'aquesta manera a un increment de l'esmentada proteïna BDPT 

(Llorenç, 2015).  

L'exercici físic produeix, a més, millores cognitives. Estudis com el que van 

realitzar Sibley & Etnier, (2000) afirmen que a través d'activitats en les quals els 

individus han de respondre a estímuls en un entorn canviant, es produeixen 

adaptacions en el funcionament mental d'aquests, contribuint a una millora en la 

funció cognitiva. També ha quedat demostrada la relació positiva entre la millora 

de la capacitat aeròbica i les funcions cognitives (Riquelme-uribe, Sepúlveda 

Guzmán, Muñoz, & Valenzuela, 2014). Altres autors afirmen que l'augment de 

flux sanguini al cervell és el responsable de la millora en les capacitats cognitives 

(Hillman et al., 2008). Un altre autor va determinar que la intel·ligència verbal i la 

no verbal està relacionada amb variables psicomotrius com la coordinació, la 

velocitat o l'equilibri (Garaigordobil, 2014).  
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Millores a nivell psicològic 
 

Tenir una bona salut psicològica està relacionat amb la pràctica esportiva, ja que 

les persones que practiquen exercici físic amb regularitat es consideren més 

saludables (Pérez, D.; Requena, C. & Zubiaur, 2005). Per tant, l'exercici físic té 

un paper important en la salut mental. 

La pràctica d'exercici físic està relacionada amb una disminució dels símptomes 

de la depressió i l'ansietat. Fins i tot, en algunes ocasions, s'han realitzat 

programes d'entrenament físic per tractar els símptomes de la depressió, arribant 

a la conclusió que aquest tipus de teràpia és igual d’eficaç que els antidepressius 

(Brunes, Berit, & Gudmundsdottir, 2013). També està demostrat que els joves 

que inverteixen el seu temps lliure a la realització d'exercici físic mostren 

símptomes menors de depressió que aquells que trien les noves tecnologies en 

el seu oci (Hillman et al., 2008). 

Dos conceptes que formen part de la salut mental i són molt importants són 

l'autoconcepte i l'autoestima. Per autoconcepte s'entén les característiques que 

un subjecte s'atribueix a si mateix, mentre que l'autoestima es refereix a la 

manera en què una persona s'autoavalua davant d'una determinada situació 

(García, Gómez, 2011). 

Diversos estudis demostren que els alumnes amb una millor condició física 

presenten un major autoconcepte. A més, els alumnes amb obesitat tindran més 

dificultat d'experimentar amb el seu entorn, mentre que la resta d'alumnes podran 

desenvolupar-se amb major habilitat, afectant d'aquesta manera a la seva 

autoestima (Andrés Rosa, 2015). 

L'exercici físic també ajuda a alliberar-nos de l'estrès. Luquin, (2010), estableix 

una diferenciació entre l'estrès positiu, euestrès, i l'estrès negatiu o diestrès. El 

euestrès consisteix en l'adaptació del subjecte de manera correcta al medi, a 

través de l'activitat física; mentre que el diestrès es produeix quan un individu 

respon de forma incontrolada a una situació que ha de superar. Segons aquest 

autor, en les situacions de diestrès és quan més importància té l'activitat física 

com a mitjà de relaxació. 
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Millores a nivell social 

 

La pràctica esportiva també aporta beneficis en l'individu a nivell social. 

Comporta una millora en la sociabilitat de la persona, a través de la cooperació, 

l'empatia, la companyonia i el respecte. A més, a través de l'exercici físic hi 

apareix l’adquisició d'una sèrie de valors i actituds fonamentals en el procés de 

desenvolupament de la persona. Alguns d'aquests valors i actituds són la 

disciplina i el respecte per les normes, o la superació i l'esforç, necessaris per a 

superar les dificultats (Botella, 2002).  

Altres autors indiquen que practicar exercici físic és molt útil per a resoldre 

problemes d'exclusió social i com a mitjà d'integració del col·lectiu immigrant 

(Sánchez & Maza, 2012).  

Fuentes-Guerra, (2006) afegeix la possibilitat de la formació en valors a través 

de l'esport, de manera que els alumnes adquireixin hàbits de vida saludables, 

autonomia, creativitat o responsabilitat. 

Continuant amb el foment d'hàbits saludables, un altre estudi afirma que les 

persones que realitzen exercici físic regular consumeixen més aliments sans i 

menor quantitat d'alcohol, tabac o cànnabis (Género, Castillo, & Balaguer, 2007). 

L'adquisició d'aquests hàbits i estils de vida té lloc en la infància i adolescència,  

per tant, s'ha de fomentar una pràctica esportiva que sigui capaç de 

desenvolupar aquests hàbits des de les edats més primerenques (Nuviala, A., 

Grao C., Fernández A., Alda O., Gurges J., 2009). 

L'increment del nombre d'hores de son que genera la pràctica esportiva, 

comentat anteriorment, porta en sí també un augment en el rendiment a l'escola, 

ja que la manca de descans provoca alteracions en els processos cognitius, 

afectant de manera negativa al rendiment acadèmic (Guerrero, Dimas, Parra, 

Pérez, & Javier, 2014). 
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Un altre estudi de Vázquez et al., (2008) també ha demostrat la relació entre les 

persones que dediquen una gran part del seu temps lliure a realitzar activitats 

sedentàries i la falta de son. Seguint amb aquest enfocament, altres autors també 

demostren la influència de la pràctica esportiva amb els hàbits de descans, 

afegint que les persones que realitzen més exercici físic respecten més els 

horaris de descans (Jiménez-Castuera, Ruth; Cervelló-Gimeno, Eduardo; 

García-Calvo, Tomás; Santos-Rosa & Javier; Iglesias-Gallego, 2007). 

 

Rendiment escolar 
 

Definir o delimitar el concepte de rendiment acadèmic no és tasca senzilla, per 

contra, es tracta d'una tasca complexa en la qual convergeixen múltiples factors 

i que ha donat lloc a nombroses investigacions. 

Establir una delimitació del resultat acadèmic resulta certament complicat a 

causa del caràcter multidimensional del terme. Hi ha diversos vocables utilitzats 

per diferents experts per definir aquest concepte, encara que generalment les 

diferències són simplement semàntiques ja que s'utilitzen com a sinònims. Entre 

aquests sinònims hi ha el d'aptitud escolar, assoliment acadèmic, rendiment 

escolar, assoliment escolar o èxit escolar (Edel, 2003). Es parlarà de rendiment 

acadèmic com a sinònim de tots ells.  

Hi ha autors que defineixen el terme com un “nivell de coneixements demostrat 

en una àrea o matèria comparat amb la norma d'edat i nivell acadèmic ". Però, 

el simple mesurament i/o avaluació dels rendiments assolits pels alumnes no 

proveeix per si mateixa totes les pautes necessàries per a l'acció destinada a la 

millora de la qualitat educativa. Cal considerar no només l'acompliment individual 

de l'estudiant sinó la manera com és influït pel grup de parells, l'aula o el propi 

context educatiu (Beteta, 2008).  

Altres autors ho defineixen com “el producte que rendeix o dóna l’alumnat en 

l'àmbit dels centres oficials d'ensenyament, i que normalment s'expressa a través 

de les qualificacions escolars” o com “ un resultat de l'aprenentatge, suscitat per 

l'activitat educativa del professor i produït per l'alumne, encara que no tot 

aprenentatge és fruit exclusiu de l'acció docent” (Ruiz de Miguel, 2001). 
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Capdevila Seder, A., (2013 ) després d'una revisió de diferents definicions 

donades per professionals en el tema, conclou que totes les definicions 

destaquen que el rendiment escolar és un resultat del procés d'aprenentatge 

escolar, resultat en el qual convergeixen els efectes de nombroses variables 

socials, personals i les seves interrelacions. El rendiment escolar es pot 

considerar un producte derivat d'aquestes influències  

D'altra banda, Tilano et al., (2009) entenen per rendiment acadèmic com el 

producte que rendeix o dóna l'alumnat en l'àmbit dels centres d’ensenyança i que 

normalment s'expressa a través de les qualificacions escolars.  

S'aprecien en la literatura, d'una banda, estudis que sostenen que nivells 

adequats d'exercici físic estan associats a un enriquiment del rendiment 

acadèmic, estructures cognitives i funcions cerebrals (Reloba, S., Chirosa, L. J., 

& Reigal, 2016). 

Gonzalez Hernandez & Portoles Arino, (2016) indiquen l'existència d'una àmplia 

evidència científica que demostra que l'exercici físic afavoreix i millora els 

processos cognitius durant la infantesa i l'adolescència. De fet, conclouen 

assenyalant els beneficis que té per al desenvolupament cognitiu el fet que els 

nens i adolescents practiquin exercici físic de manera regular. De la mateixa 

manera, diferents treballs expliquen aquests beneficis atenent que la pràctica 

d'exercici físic genera un augment del flux sanguini cerebral, canvis en 

l'alliberament de neurotransmissors, canvis estructurals en el sistema nerviós 

central i nivells elevats d'excitació. 

Generalment, les investigacions mesuren el rendiment acadèmic mitjançant les 

qualificacions escolars. Alguns autors afirmen que pràcticament en tots els 

països desenvolupats i en vies de desenvolupament, les qualificacions escolars 

han sigut, són i probablement seguiran sent l'indicador del nivell educatiu adquirit 

i que, al seu torn, aquestes són reflex de les avaluacions i/o exàmens on l'alumne 

ha de demostrar els seus coneixements sobre les diferents àrees o matèries que 

el sistema considera necessàries i suficients per al seu desenvolupament com a 

membre actiu de la societat (Fajardo Bullón, F., Maestre Campos, M., Felipe 

Castaño, E., León del Barco, B. y Polo del Río, 2017). 

.  
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El rendiment acadèmic és un concepte matemàtic que expressa el resultat de 

l'aprenentatge de l'alumne (promogut pel professor) expressat per una 

qualificació quantitativa, reflex d'uns determinats objectius preestablerts. En base 

a això i de manera generalitzada, s'utilitzen els expedients acadèmics i les 

qualificacions dels escolars com a font principal per valorar els resultats interns 

o externs de l'ensenyament i, ara per ara, constitueixen el criteri per definir el 

rendiment acadèmic (Corea Torrez, 2001). 

Les qualificacions escolars són útils perquè són uns índexs que pretenen 

sintetitzar el grau d'assoliment dels objectius establerts i, des d'un punt de vista 

pràctic, permeten comparar els rendiments d'un mateix subjecte i de diversos 

subjectes, i tenen la possibilitat de ser convertides en números, el que facilita el 

seu tractament estadístic. A més, no només s'utilitzen per mesurar el rendiment 

acadèmic, sinó que suposen l'èxit o el fracàs de l'alumnat. Estem immersos en 

un sistema educatiu en què les qualificacions o la nota mitjana es tenen presents 

per a la consecució d'una beca o un lloc de treball. Per això, tot i els inconvenients 

d'aquest criteri, alguns investigadors, es basen en el valor que li atorga la societat 

a les qualificacions per justificar el seu ús (Capdevila Seder, A., 2013 ). 

Per tant, les qualificacions són l'aspecte quantitatiu i el reflex palpable del 

rendiment acadèmic, a més de ser el criteri social i legal del rendiment d'un 

alumne en l'àmbit de la institució escolar. 

 

Algunes investigacions 
 

Des que va començar el segle XXI hi ha una especial preocupació per les 

conseqüències derivades d'una pobra pràctica esportiva o activitat física. Els 

governants en general i els ens estatals encarregats de la salut pública en 

particular, es troben alarmats per la poca activitat física de la població en general 

i les conseqüències negatives que això comporta (Ramírez, Vinaccia, & Gustavo, 

2018). 
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El pensament heretat de la cultura grega "ment sana en cos sa", dóna suport a 

la pràctica de l'exercici físic des d'una perspectiva holística, la qual proposa que 

l'exercici físic té un efecte dual, tant sobre el cos com sobre la ment (Joe 

Marshall, 2008).  

Alguns diuen que realitzar un mínim de 30 minuts d'exercici físic diari es relaciona 

directament amb millors qualificacions escolars, en contraposició de la no 

pràctica. No obstant això, realitzar un mínim de 60 minuts diaris no assenyala la 

mateixa tendència (Gonzalez Hernandez & Portoles Arino, 2016). 

Tot i la possibilitat de considerar que la pràctica habitual d'exercici físic pot influir 

negativament en el rendiment acadèmic, a causa de la disminució d'hores 

dedicades a aquest àmbit (Lucía Agut, Lidia Barreda, Noelia Linares, 2013), hi 

ha estudis, com el dut a terme per Joe Marshall, (2008) que demostren que la 

pràctica d'esport no perjudica el rendiment acadèmic, encara que el temps 

dedicat a l'àmbit curricular es veu reduït. 

Altres autors també indiquen que la preocupació dels pares no ha d'estar en el 

nombre d'hores que els seus fills inverteixen en la pràctica d'exercici físic, amb 

la seva corresponent reducció de les hores d'estudi, sinó en el temps que 

dediquen a veure la televisió o als videojocs (Trudeau & Shephard, 2008). 

Un estudi realitzat per Huertas, (2018) amb estudiants de 9 i 11 anys, afirma que 

el rendiment acadèmic o èxit acadèmic incrementa quant a l'increment de la 

condició física es refereix. 

Una investigació duta a terme per Keeley & Fox (2009) demostra que la pràctica 

d'exercici físic genera millores en el rendiment acadèmic dels alumnes.  

Un altre estudi va determinar que una pràctica d'activitat esportiva moderada o 

vigorosa, a més de l'adequada condició física dels alumnes, influeix de manera 

positiva en el rendiment acadèmic (Conde & Tercedor, 2015).  
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Una altra investigació duta a terme amb alumnes d'educació secundària va 

demostrar l'existència d'una relació lineal positiva entre l'exercici físic, l'aptitud 

física i el rendiment acadèmic; afegint a més les possibles causes per les quals 

es produeix aquesta millora, com ara l'augment del flux sanguini, que comporta 

una millora en els processos cognitius, i l'increment de l'autoestima i el benestar 

personal, comentats anteriorment. Practicar esport dues vegades al dia també 

està relacionat (Skills & Llull, 2011). 

Una altra d’elles és que l'exercici físic augmenta l'activitat dels neurotransmissors 

del cervell, facilitant d'aquesta manera el processament de la informació i altres 

hipòtesis es basen en que l'exercici físic regular dóna suport a la supervivència i 

diferenciació neuronal en el cervell (Winter et al., 2007). 

Més autors indiquen també els beneficis de l'exercici físic en l'àmbit acadèmic, 

afegint a més que el tipus d'exercici que més millores reporta és el de tipus 

aeròbic (Gijselaers, Groot, & Kirschner, 2011).  

Una altra investigació duta a terme per López-zafra, (2009) demostra que hi ha 

evidències que indiquen l'existència d'un nivell òptim d'exercici físic per 

incrementar el rendiment acadèmic, tot i que en el seu estudi no es troben 

diferències significatives en aquest rendiment entre alumnes que practiquen 

exercici físic elevat i els que en practiquen de manera moderada.  

Un estudi recent indica que l'aprenentatge es veu incrementat en realitzar 

exercici físic. Per demostrar-ho, setanta-dos participants van haver de 

memoritzar un total 25 de 90 imatges en 40 minuts. L'estudi va concloure que 

aquesta millora en l'aprenentatge es produïa a causa d'un increment en la 

capacitat memorística dels subjectes, que es produïa per la realització d'exercici 

físic, que al seu torn provocava una estimulació en l'hipocamp (van Dongen, E. 

V., Kersten, I. H., Wagner, I. C., Morris, R. G., & Fernández, 2016). 

Un altre estudi dut a terme amb alumnes d'entre 11 i 12 anys va demostrar que 

a través de la pràctica esportiva es produïen millores en la memòria. Segons 

aquesta investigació, la memòria a curt termini es veia millorada només 

mitjançant els jocs d'equip, i la memòria a llarg termini augmentava gràcies a 

aquest tipus de jocs però també realitzant entrenament aeròbic (Rubio & Huerta, 

2013). 
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Diversos estudis han informat que la pràctica d'exercici físic està associada amb 

millors funcions cognitives i de memòria del cervell (Pujol, 2015). Pel que fa a 

això, hi ha diverses hipòtesis que poden explicar com l'exercici físic afecta el 

funcionament cerebral. D'aquestes hipòtesis és que l'exercici físic augmenta la 

saturació d'oxigen que ajuda a realitzar tasques cerebrals (Ekkekakis & Acevedo, 

2006).  

Diversos autors van realitzar un estudi on van analitzar tres escoles considerades 

de diferent prestigi (alt, mitjà i baix) i van indicar la millora que es produïa en el 

rendiment acadèmic a través de l'exercici físic, encara que assenyalaren també 

que aquest rendiment era més significatiu en l’escola d'alt prestigi ja que la 

implicació en l'exercici físic era més gran, els recursos i les instal·lacions eren 

millors i el compromís dels pares amb la pràctica esportiva també era més elevat 

(Marques, Gómez, Martins, Catunda, & Sarmento, 2017).   

Més autors van dur a terme una investigació en la qual els alumnes aeròbicament 

entrenats i amb més activació física van obtenir majors puntuacions en un test 

d'intel·ligència fluïda (Reed et al., 2010). Altres autors també afirmen que els 

alumnes més intel·ligents realitzen de manera més eficient tasques que 

requereixen coordinació motora (Rodriguez, 2010).  

D'altra banda, la capacitat cardiorespiratòria i l'habilitat motora estan també 

positivament relacionades amb un adequat rendiment acadèmic (Esteban-

cornejo, Tejero-gonz, Martinez-gomez, & Gonz, 2014). 

Les millores que es produeixen en el cervell, com l'augment del flux sanguini, el 

subministrament de nutrients i oxigen, l'estimulació de la neurogènesi i l'augment 

dels nivells de BDPT, generen un millor funcionament d'aquest, de manera que 

si l'estat del cervell millora, també augmentarà el rendiment acadèmic Fernando 

Maureira Cid, (2009). 

També hi ha una relació positiva entre la pràctica esportiva i el rendiment 

acadèmic en l'àrea de matemàtiques. Això és degut al fet que l'exercici físic 

estimula les funcions executives cerebrals, a més que en l'esport s'han de 

solucionar determinats problemes de manera abstracta, relacionant-se així amb 

aquesta assignatura (Cid, 2009). 
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Un estudi realitzat per Bakieva, (2011) va determinar que la pràctica d'activitats 

extraescolars de caràcter esportiu comporta una millora el rendiment matemàtic. 

Per la seva banda, alguns autors també afirmen que la realització d'activitats 

extraescolars relacionades amb l'exercici físic, a més de millorar el rendiment 

matemàtic, produeixen un increment en la qualificació mitjana dels alumnes.  

Per la seva banda, diversos autors van realitzar una investigació amb alumnes 

d’educació primària, en la qual els alumnes havien de dur a terme una sèrie de 

proves cognitives atencionals. Per a això, van desenvolupar un programa 

d'exercicis físics a l'aula, arribant a la conclusió que després de la pràctica física 

els resultats en aquestes proves van millorar (Hill et al., 2010). 

La formació d'un adequat autoconcepte i de l'autoestima, influïts per la pràctica 

esportiva, també resulten determinants en el rendiment acadèmic. Una 

investigació realitzada per diversos autors va determinar que un autoconcepte 

positiu influeix de manera positiva en el rendiment acadèmic. D'altra banda, és 

de vital importància la formació de l'autoestima dels alumnes en els seus primers 

anys a través d'exercici físic adaptat al seu nivell. Això és degut al fet que 

l'adquisició d'una bona autoestima influeix en l'aprenentatge. I en aquestes 

edats, els individus comencen a interactuar i aprendre a través de les seves 

habilitats motores, adquirint gran rellevància la percepció que tenen cap a ells 

mateixos (García, 2006). Per tant, per mitjà de l'exercici físic podem aconseguir 

millores en el rendiment acadèmic causa de l'increment en l'autoestima i en 

l'autoconcepte dels alumnes.  

La millora de les habilitats socials i l'adquisició de valors també es poden aplicar 

a l'àmbit acadèmic. Alguns autors assenyalen que els alumnes intel·ligents 

emocionalment poden aconseguir un rendiment acadèmic superior per la seva 

capacitat per respondre davant de situacions estressants. D'altra banda, valors 

com l'esforç i la cooperació, adquirits amb la pràctica esportiva, influeixen també 

de manera positiva en el rendiment acadèmic (Rojas, 2008).  
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A més, com ja s'ha assenyalat, es pot utilitzar l'exercici físic com a mitjà d'inclusió 

d'individus pertanyents a ambients més desfavorits o procedents d'altres 

cultures, de manera que es faciliti la seva integració a l'escola i, d'aquesta 

manera, el seu rendiment acadèmic. 

La pràctica esportiva també millora la capacitat d'atenció i permet ignorar aquells 

estímuls irrellevants que es troben al nostre voltant, evitant d'aquesta manera les 

distraccions innecessàries de manera que l'aprofitament de les classes serà més 

gran (Llorenç, 2015). Un altre estudi va demostrar que després de la realització 

d'exercici físic en una cinta de córrer durant 20 minuts, l'atenció, la comprensió 

lectora i l'aprenentatge augmenten (Hillman et al., 2008).  

A més de millorar el rendiment acadèmic, la pràctica esportiva també redueix 

l'absentisme escolar (Miller et al., 2005).  

També ha quedat comprovat que els alumnes amb obesitat aconsegueixen un 

rendiment acadèmic inferior (Kantomaa, Stamatakis, Kankaanpää, Kaakinen, & 

Rodriguez, 2013).  

Més autors també realitzaren una revisió destacant els nombrosos beneficis de 

l'exercici físic per als processos cognitius i el rendiment acadèmic dels 

adolescents. Conclouen que l'activitat esportiva és un element central i 

fonamental en els programes de promoció de la salut per a poblacions infanto-

juvenils amb i sense patologies específiques com són les dificultats 

d'aprenentatge (Ramírez et al., 2018). 

Singh, (2012) va realitzar una recerca extensiva de la literatura des de l’any 1990 

fins al 2010, amb l'objectiu de comprovar els resultats sobre la possible relació 

entre la pràctica d'exercici físic i el resultat acadèmic dels adolescents. Les 

evidències dels estudis inclosos en aquesta revisió suggereixen que hi ha una 

relació positiva entre la pràctica d'exercici físic i el rendiment acadèmic. No 

obstant això, cal destacar que només 2 dels 14 estudis inclosos en la revisió es 

van qualificar d'alta qualitat metodològica. Un d'aquests estudis qualificats com 

d'alta qualitat va ser observacional (Melissa C. Nelson, 2006). Tots dos dels 

estudis esmentats van recolzar la hipòtesi d'una relació positiva entre pràctica 

d'exercici física i el rendiment acadèmic. 
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Una altra de les investigacions que ha tingut per objectiu estudiar aquesta relació, 

va ser la realitzada en una escola de Califòrnia durant l'any 2002. El propòsit 

d'aquest estudi va ser avaluar la relació entre la condició física i el resultat 

acadèmic. Per a això van escollir una mostra de 884.715 estudiants de cinquè, 

setè i novè grau matriculats en una escola de Califòrnia en l'any 2002. Després 

d'analitzar les dades obtingudes sobre la seva condició física i resultats 

acadèmics, van concloure que existia una relació positiva entre aquestes dues 

variables, ja que al millorar la condició física dels estudiants, també ho feien les 

puntuacions mitjanes del seu rendiment acadèmic, sent aquesta relació més 

forta en les dones que en els homes. Aquesta relació positiva va ser major en 

aquells alumnes que pertanyien a famílies amb un major estatus socioeconòmic 

davant l'alumnat que pertanyien a famílies amb menor estatus socioeconòmic, el 

que dóna suport a les conclusions d'altres autors que aquesta variable incideix 

substancialment tant en la pràctica d'exercici físic com del rendiment acadèmic 

dels adolescents (Grissom, 2005). 

(Taras, 2005) va escollir una mostra de 402 alumnes de secundària d'una escola 

d'Irlanda. Amb els resultats obtinguts va concloure que la participació en l'esport 

escolar extracurricular pot beneficiar el rendiment acadèmic.  

A Espanya, alguns autors van concloure en el seu estudi que la pràctica 

d'activitat fisicoesportiva en adolescents estava associada a nivells més baixos 

de consum de substàncies nocives, així com a una major motivació escolar i 

rendiment acadèmic (Gonzalez Hernandez & Portoles Arino, 2016). 

En conclusió, totes aquestes investigacions, conclouen que la pràctica d'exercici 

físic es correlaciona positivament d'una manera directa o en ocasions 

indirectament amb el rendiment acadèmic dels adolescents que la practiquen 

d'una manera regular. 

També cal destacar, com indicaven altres autors, que el nivell d'exercici físic està 

relacionat amb el gènere i amb el nivell cultural de la població, per tant, amb el 

nivell sociocultural de les famílies dels nostres a infants. 
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OBJECTIUS   
 

- Objectiu general: 

o Analitzar la influència de l’exercici físic sobre els resultats acadèmics en 

els alumnes del CEIP Son Juny (Sant Joan).  

- Objectius específics: 

o Investigar quines són les influències que guien que un nin/a en edat 

escolar faci exercici físic, ja siguin motivacions, socioeconòmiques o 

familiars. 

o Analitzar el concepte de rendiment acadèmic. 

o Conceptualitzar els termes activitat física, exercici físic i esport. 

o Exposar els diferents beneficis que la pràctica esportiva genera en 

l'organisme. 

 

METODOLOGIA   
 

Per donar resposta a la pregunta d'investigació de quina és la influència de 

l’exercici físic sobre els resultats acadèmics en els alumnes del CEIP Son Juny 

(Sant Joan), abans de realitzar la recerca bibliogràfica, es van establir els criteris 

d'inclusió i exclusió per a totes les bases de dades consultades. 

Els criteris d'inclusió van ser: 

- Articles publicats a partir del 2000.  

- Articles publicats en anglès. 

- Articles publicats en castellà. 

- Articles publicats en català. 

- Articles amb disponibilitat del text complet gratuït. 
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Els criteris d’exclusió van ser: 

- Articles en altres idiomes. 

- Articles sense el text complet gratuït. 

- Articles d’anys inferiors al 2000. 

Els operadors booleans utilitzats van ser el AND, per combinar els termes de 

cerca de manera que a cada resultat s'obtingueren tots els termes introduïts, i el 

NOT, utilitzat per posar el terme d'exclusió. El booleà OR no va ser utilitzat. La 

cerca bibliogràfica es va realitzar en les bases de dades de Consejo Superior de 

Deportes i Google Academic. 

Vaig realitzar l'estratègia de recerca dividida per objectius específics per així 

donar resposta a l'objectiu general. Per trobar les referències bibliogràfiques que 

s'adaptessin de manera clara i precisa als objectius plantejats es van combinar 

les paraules clau amb els booleans citats anteriorment, en funció dels criteris 

d'inclusió i exclusió utilitzats. Després de la lectura del títol, es va realitzar una 

primera selecció d'articles i, finalment, després de lectura del resum, vaig guardar 

els articles finalment seleccionats. 

A la majoria, la informació es va recopilar mitjançant articles on es parla de la 

importància de l'exercici físic física al costat de les seves influències i beneficis. 

Un cop realitzada la recerca dels articles també es va consultar alguna pàgina 

web oficial perquè ajudés a contextualitzar el treball amb investigacions i xifres 

actuals en la nostra societat. Aquesta pàgina va ser l'Organització Mundial de la 

Salut (OMS). 

Una vegada es tenia tota la recerca d’informació, es va passar un qüestionari als 

alumnes del segon cicle del CEIP Son Juny (Sant Joan) en format paper i 

seguidament es van passar aquests resultats a ordinador a fi de tenir accés a 

uns resultats globals amb l’ajuda de gràfics. 

Aquest apartat s’explica d’una manera més específica l’apartat següent. 

 

https://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000593
https://encore.uib.es/iii/encore/record/C__Re1000593
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ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 
 

Disseny metodològic de la investigació 
 

La investigació s'ha realitzat a través d'un mètode quantitatiu no experimental. 

Té per objectiu mesurar la relació que hi ha entre les variables a estudi: l'exercici 

físic, el rendiment acadèmic i sexe dels estudiants que han participat en l'estudi, 

les quals, no han estat intervingudes en cap moment del procés, així com 

proposar una línia d'intervenció en aquest col·lectiu utilitzant com a eix 

vertebrador l'exercici físic dins i fora del currículum. 

La població objecte d'estudi està formada per alumnes pertanyents als grups de 

4t, 5è i 6è al CEIP Son Juny (Sant Joan). La mostra obtinguda no és 

representativa de la població, i per tant no es podran fer extensius els resultats 

obtinguts, però sí ens pot servir com una aproximació a l'objectiu que busquem, 

comprovant si hi ha alguna relació entre les variables que hem esmentat amb 

anterioritat en el grup analitzat. 

 

Instruments 
 

Com a instrument de recollida d'informació s’ha utilitzat el qüestionari bàsic del 

Google Forms, realitzat per mi, a través de 25 preguntes. Aquest qüestionari 

planteja preguntes relacionades amb la pràctica d’exercici físic realitzat pels 

alumnes dins i fora de l'escola. A més hi ha preguntes pertanyents al nivell 

econòmic, nivell d'estudis i la pràctica d'exercici físic dels pares i mares, entre 

altres. 

Per establir relacions amb el rendiment acadèmic s'han utilitzat les notes finals 

corresponents a la segona avaluació del curs acadèmic 2018/2019 perquè s'ha 

aprofitat la meva estada a l'escola durant el pràcticum per recollir aquesta 

informació. 

Les qualificacions van ser proporcionades pel centre educatiu a través del Butlletí 

Oficial, amb l’autorització de la direcció del centre. 
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S'ha seleccionat aquest període perquè es correspon amb el punt mitjà del curs 

i també de la temporada esportiva. 

Per calcular la nota mitjana s'han utilitzat totes les matèries escolars. 

Qualificació mitjana (2ª avaluació) 

Per a trobar la qualificació mitjana durant la segona avaluació de l'alumnat de 4t, 

5è i 6è he tingut en compte totes les assignatures. 

- Ciències naturals 

- Ciències socials 

- Educació artística 

- Educació física 

- Llengua catalana i literatura 

- Llengua castellana i literatura 

- Llengua estrangera (anglès) 

- Matemàtiques 

- Religió catòlica/ Valors socials 

 

Procediment i anàlisi del treball 
 

El propòsit d'estudi és buscar si hi ha relació entre la pràctica d'exercici físic i el 

rendiment acadèmic. Per a això les tècniques estadístiques ens permeten oferir 

una aproximació a aquest objectiu. 

Les dades es van recollir en una enquesta en format paper i posteriorment es 

van traslladar al format digital per a la seva posterior anàlisi. 

Per finalitzar s'ha fet una interpretació de les dades obtingudes i la seva posterior 

representació mitjançant diferents gràfics presents en el treball. 
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Anàlisi de resultats 
 

A continuació es presenten els resultats obtinguts en la investigació: 

 

Gràfic nº 1. Sexe de la mostra total. 

 

Del total de la mostra, podem veure que el 64,4% de l’alumnat són de sexe 

femení i el 35,6% són de sexe masculí.  

 

Gràfic nº 2. Realització d’exercici físic (6 hores o més) dels nins en els últims 7 dies. 

 

Gràfic nº 3. Realització d’exercici físic (6 hores o més) de les nines en els últims 7 dies. 
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S'ha comentat en apartats anteriors que els homes realitzen més exercici físic 

que les dones, el que coincideix amb els resultats d’aquest estudi. S'ha 

considerat com a "no exercici físic" a un nombre inferior a 6 hores a la setmana 

i a "sí exercici físic” a un nombre superior. 

 

Gràfic nº 4. Nota mitja de les nines. 

 

Gràfic nº 5. Nota mitja dels nins. 

 

Analitzant els resultats en funció del sexe, podem observar que les nines obtenen 

qualificacions més altes respecte als nins. Un 12,1% de les nines té de mitja un 

5 i en el cas dels nins un 37%. En el cas de les nines, hi ha un 12,1% que té de 

mitja un 9 i en el cas dels nins, és un 7,4%. 

 

Gràfic nº 6. Resultats acadèmics dels alumnes que realitzen poc exercici físic.  
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Gràfic nº 7. Resultats acadèmics dels alumnes que realitzen molt exercici físic. 

 

Com podem observar, els alumnes que realitzen més exercici físic presenten 

unes millors qualificacions respecte a aquells alumnes que en practiquen en 

menor mesura. És veritat que el percentatge (62,5%) d’alumnes que practiquen 

més quantitat d’exercici físic han tingut una qualificació de notable inferior als 

alumnes que en practiquen menys (52%), però és un percentatge molt similar. A 

més, si comparem els altres resultats, podem observar com hi ha un alt 

percentatge d’alumnes que han obtingut una qualificació excel·lent, cosa que en 

el gràfic dels alumnes que han realitzat menys exercici físic, aquest percentatge 

és molt més baix. I a l’inrevés amb el percentatge de suficient. 

 

Gràfic nº 8. Edats de l'alumnat de la mostra total. 

 

Les edats de l’alumnat estan compreses entre 9 i 12 anys on la majoria dels 

alumnes en tenen 11.  
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Gràfic nº 9. Altura de l’alumnat de la mostra total. 

 

L’altura del l’alumnat està entre 159 cm i 174 cm. 

 

Gràfic nº 10. Pes de l’alumnat de la mostra total. 

 

El pes oscil·la entre 27 kg i 75 kg. 

 

Gràfic nº 11. Estatus econòmic dels pares. 

 

Fent referència a l’estatus econòmic del pare podem veure com la majoria té un 

estatus mig (66,7%). A més, podem veure que hi ha el mateix percentatge 

(11,1%) fent referència a un estatus mig-alt, alt i mig-baix. 
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Gràfic nº 12. Estatus econòmic de les mares. 

 

Parlant de la mare, l’estatus econòmic amb un major percentatge (72,5%) és el 

mig on l’hi segueix amb un 15% el mig-alt i un 10% el mig-baix. Podem observar 

com l’estatus econòmic de les mares és superior al dels pares.  

 

Gràfic nº 13. Grau d’exercici físic dels pares i mares amb un estatus econòmic baix. 

 

Gràfic nº 14. Grau d’exercici físic dels pares i mares amb un estatus econòmic mig. 

 

Gràfic nº 15. Grau d’exercici físic dels pares i mares amb un estatus econòmic alt. 
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Com a variable a tenir en compte, s'observa com el percentatge de joves 

pertanyents a famílies amb més poder adquisitiu realitzen exercici físic amb més 

freqüència, en comparació a alumnes de famílies amb capacitat adquisitiva 

mitjana i baixa. 

Després dels resultats obtinguts en aquest estudi, veiem que els alumnes 

pertanyents a famílies amb una capacitat econòmica alta, practiquen més 

exercici físic i passen menys hores veient la televisió que la resta de nens 

pertanyents a famílies amb un poder adquisitiu menor.  

 

Gràfic nº 16. Nivell d’estudis dels pares. 

 

En quant al nivell d’estudis assolit pels pares, la majoria és ESO/FP amb un 

32,6% però li segueix el batxillerat amb un 25,6%. Amb un 23,3% l’hi segueix la 

universitat i amb menys percentatge primària i sense estudis. 

 

Gràfic nº 17. Nivell d’estudis de les mares. 

 

Fent referència al nivell d’estudis assolit per les mares, podem observar què la 

majoria ha arribat a la universitat (51,2%) i després l’hi segueix l’ESO/FP amb un 

22%, el batxillerat amb un 14,6% i sense estudis amb un 7,3%. 



34 
 

 

Gràfic nº 18. Quantitat d’exercici físic dels pares i mares amb un nivell baix d’estudis. 

 

Gràfic nº 19. Quantitat d’exercici físic dels pares i mares amb un alt nivell d’estudis. 

 

En aquests dos gràfics podem observar com major és el nivell d'estudis de la 

població, el nivell d'exercici físic és més gran que en el col·lectiu de població amb 

menor nivell d'estudi.  

 

Gràfic nº 20. Quantitat d’exercici físic realitzat pels pares. 

 

Gràfic nº 21. Quantitat d’exercici físic realitzat per les mares. 
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Si comparem l’exercici físic que fa el pare amb el de la mare, podem veure que 

està bastant igualat. Veiem que la majoria de mares fan una mica d’exercici físic 

llevat d’algunes que en fan molt (17,8%) i només un 20% no fa gens d’exercici 

físic. En canvi, la meitat dels pares practica una mica d’exercici físic (53,3%), on 

un 26,7% en practica molt i només un 20% no en practica gens. 

 

Gràfic nº 22. Situació sentimental. 

 

La gran majoria dels pares i mares viuen junts (95,5%) llevat d’un 4,5% que estan 

divorciats. 

 

Gràfic nº 23. Grau d’animació dels pares i mares als fills/es. 

 

Gràfic nº 24. Grau d’ajuda dels pares i mares als fills/es. 
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A la pregunta de si els pares i mares animen als fills/es, a una mica més de la 

meitat els animen molt a fer exercici físic i a un 37,8% els animen. Bastant 

semblant a la pregunta de si els pares i mares ajuden als fills/es, veiem com a 

una mica més de la meitat els ajuden molt i a casi la resta de la meitat els ajuden. 

 

Gràfic nº 25. Manera d’anar fins a l’escola. 

 

Fent referència a la manera de com van fins a l’escola, veiem que casi la meitat, 

amb un 48,9% van a l’escola de forma inactiva i només un 20% ve a l’escola de 

forma activa. 

 

Gràfic nº 26. Moment del dia emprat mirant la televisió o jugant a videojocs. 

 

Aquest gràfic ens mostra els moments del dia on l’alumnat ha mirat la televisió o 

ha jugat a videojocs. Analitzant els resultats obtinguts podem observar com els 

alumnes i les alumnes el dia que miren més la televisió o juguen a videojocs és 

el diumenge, seguit del dissabte amb poca diferència. Cal destacar que a cada 

moment del dia hi ha alumnes que miren la televisió o juguen amb més o menys 

grau. 
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Gràfic nº 27. Quantitat de vegades que han mirant la televisió les nines durant els últims 7 dies. 

 

Gràfic nº 28. Quantitat de vegades que han mirant la televisió els durant els últims 7 dies. 

 

En aquesta taula podem observar com la mitjana d'hores diàries dedicades a 

veure la televisió durant la setmana és major en els nois (33,3% +10 vegades) 

que en les noies (25 % 5 vegades). 

 

Gràfic nº 29. Grau de condició física. 

 

Casi la meitat dels alumnes (46,5%) considera que la seva condició física és 

bona menys un 27,9% que considera que és mitja. Només un 25,6% dels 

alumnes considera que la seva condició física és excel·lent. 
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Gràfic nº 30. Temps emprat realitzant exercici físic. 

 

Aquest gràfic ens mostra la quantitat d'exercici físic realitzat per l'alumnat 

després de classe. Analitzant els resultats obtinguts podem observar com els 

alumnes i les alumnes el dia que practiquen més exercici físic és dissabte. Cal 

destacar que totes les tardes hi ha alumnes que practiquen exercici físic i que 

dilluns i dimecres són el segon i el tercer dia que més exercici físic fan. 

 

Gràfic nº 31. Vegades que han realitzant exercici físic els alumnes de 4rt. 

 

Gràfic nº 32. Vegades que han realitzant exercici físic els alumnes de 5è. 

 

Gràfic nº 33. Vegades que han realitzant exercici físic els alumnes de 6è. 
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Com podem observar al gràfic nº 31 hi ha un 27,3% d’alumnes de quart que 

realitza 7 vegades a la setmana exercici físic. Al gràfic nº 32 podem veure els 

alumnes de 5è que amb un 23,5% realitzen 6 vegades exercici físic a la setmana 

i al gràfic nº 33 un 33,3% d’alumnes que realitza 5 vegades a la setmana exercici 

físic. Com podem veure, com més gran són els alumnes, menor quantitat 

d’exercici físic practiquen. 

 

Gràfic nº 34. Activitat realitzada durant el pati. 

 

Podem veure que la gran majoria dels alumnes el temps del pati són actius ja 

que un 75% juga a la pilota, a córrer, corda, etcètera, i només un 9,1% està 

assegut/a. 

 

Gràfic nº 35. Grau d’exercici físic realitzat amb els pares i mares. 

 

A més, podem veure que una mica més de la meitat, els fills/es practiquen a 

vegades exercici físic amb els seus pares (63,3%) seguit d’un 18,2% que ha 

respost que quasi sempre en practica. 
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Gràfic nº 36. Lloc on realitzen exercici físic.  

 

La majoria dels alumnes realitza exercici físic a un club esportiu i a l’escola. A 

més, alguns realitzen exercici físic per la muntanya i un nombre insignificant no 

realitza exercici físic. 

 

Gràfic nº 37. Grau d’implicació gràcies a l’educació física. 

 

Pràcticament tots consideren que gràcies a l’educació física, avui en dia tenen 

ganes de fer altres esports. 

 

Gràfic nº 38. Vegades que han tingut mal d’esquena. 

 

I finalment, podem veure com casi la mitat dels alumnes no ha tingut mai mal 

d’esquena (45,5%), seguit d’un 31,8% que n’ha tingut alguna vegada i un 20,5% 

que n’ha tingut només una vegada. 
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DISCUSSIÓ 
 

L'objectiu d'aquest treball és relacionar la pràctica d'exercici físic amb el 

rendiment acadèmic. En aquest estudi, es pot apreciar que a mesura que es 

practica més exercici físic, augmenta el rendiment acadèmic en els alumnes. 

Atenent a Huertas, (2018), Keeley & Fox, (2009), Bakieva, (2011), Singh, 

(2012), entre molts altres, es pot trobar el mateix tipus de relació, en els seus 

estudis van mesurar la quantitat d'exercici físic i el rendiment acadèmic i van 

arribar a la mateixa relació causal que en aquesta investigació: a més quantitat 

d'exercici físic, major és el rendiment acadèmic que s'obté. 

D'altra banda, López-zafra, (2009) en el seu estudi defensa que no es troben 

diferències significatives en aquest rendiment entre alumnes que practiquen 

exercici físic d’una manera elevada i els que en practiquen de manera 

moderada. En aquest cas no coincideixo amb l'autor, ja que en aquest estudi sí 

que trobem un augment en el rendiment acadèmic a mesura que hi ha una 

major realització d'exercici físic.  

Tot i els resultats de l’estudi de López-zafra, (2009), es pot observar, a través 

de les dades recollides a partir d’aquest estudi, com els nins realitzen més 

exercici físic però obtenen unes qualificacions inferiors. En canvi, les nines, no 

tenen un percentatge d’exercici físic tant alt però sí treuen millors qualificacions 

que els nins.  

Finalment, en una investigació recent duta a terme per Marques et al., (2017) i 

realitzada a tres escoles considerades de diferent prestigi (alt, mitjà i baix) els 

resultats van indicar una millora del rendiment acadèmic a través de la pràctica 

d’exercici físic on assenyalà que aquest rendiment era més significatiu en l’escola 

d’alt prestigi ja que la implicació en l’exercici físic era més gran. El mateix cas el 

podem observar a aquest estudi ja que les famílies amb un nivell adquisitiu 

superior té un percentatge més alt d’exercici físic que no les famílies amb un 

nivell adquisitiu inferior.  
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També es pot veure reflectit a la investigació realitzada per Grissom, (2005) en 

un estudi a una escola de Califòrnia on va concloure que existia una relació 

positiva entre aquestes dues variables, ja que l’alumnat que pertanyia a una 

família amb un major estatus socioeconòmic, realitzava més exercici físic cosa 

que reflectia amb una millora condició física i uns resultats acadèmic millors que 

no l’alumnat provinent d’una família amb un estatus socioeconòmic menor. 

Finalment, ho podem veure com defensen Frenne et al., (2004), on consideren 

que els nins/es que provenen de famílies amb alts ingressos i pares amb alts 

nivells d'educació realitzen més exercici físic. 

 

CONCLUSIONS 
 

La societat es troba amb un marcat sedentarisme latent, identificant-se com un 

factor de risc de moltes malalties i ocasionant severes repercussions sobre el 

benestar de la població i la salut pública. La base científica demostra que són 

molts els beneficis que se li atribueixen a l'exercici físic relatius a la salut, aportant 

a qui la practica de manera regular nombrosos beneficis fisiològics, psicològics, 

neurològics i socials. 

L'evolució mundial d'una pràctica insuficient d'exercici físic és especialment 

preocupant en joves, dones i adults majors, identificant aquests col·lectius com 

poblacions d'alt risc. Les dones presenten índexs més baixos d'exercici físic que 

els homes i, s'observa un descens associat a l'edat. Hi ha un augment de 

conductes sedentàries entre els adolescents, degut al fet que els hàbits 

d'aquests han canviat i en l'actualitat gasten el seu temps lliure prestant més 

atenció a nous patrons d'oci (televisió, Internet, videojocs, etc.) en detriment de 

la pràctica d'exercici físic. 

El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies influeix en el temps que les 

famílies dediquen a la pràctica d'exercici físic, de manera que, els alumnes 

pertanyents a famílies amb nivells socioeconòmics i culturals més baixos 

realitzen menys exercici físic que els pertanyents a famílies amb nivells 

socioeconòmics i culturals més alts. 
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En aquest sentit i per combatre aquesta influència dels progenitors en la pràctica 

d'exercici físic cap als alumnes, l'escola pot oferir oportunitats úniques per 

fomentar la pràctica d'exercici físic, ja sigui al pati, mitjançant activitats 

extraescolars, o durant les classes d'educació física. 

Malauradament, en l'actualitat molts pares i mares, i fins i tot professors, pensen 

que el temps emprat en la pràctica d'exercici físic és un temps perdut i que, pel 

contrari, haurien utilitzar-lo per hores d'estudi per a matèries que des del seu punt 

de vista són més importants, com poden ser les matèries de llengua o 

matemàtiques. 

Això pot ser degut a que la pressió i les exigències acadèmiques que se li 

demanen als alumnes són cada vegada més grans i al fet que socialment no es 

reconeix la pràctica d'exercici físic com una cosa beneficiosa per a ells, 

acadèmicament parlant. 

En relació a això, i després de les investigacions que han estat presentades en 

aquest treball (les quals conclouen en major o menor mesura que l'exercici físic 

pot ajudar a millorar el rendiment acadèmic, entre molts més beneficis), cal que 

les investigacions futures continuïn buscant dades més precises sobre aquesta 

relació per conscienciar la població de la importància que té la pràctica d'exercici 

físic i nivell acadèmic.  

També cal dissenyar programes d'exercici físic a les escoles que integrats amb 

els programes acadèmics de les matèries troncals amb l'objectiu d'ajudar els 

alumnes a desenvolupar les seves capacitats cognitives i aconseguir un major 

rendiment acadèmic. 

Si a més tenim en compte que els nens de nivells socioeconòmics i culturals més 

baixos són els que, en les seves famílies, realitzen menys exercici físic, sembla 

important impulsar mesures educatives enfocades a fomentar la pràctica 

d'exercici físic en tot l'alumnat però especialment en aquells que es trobin en 

situació de risc de fracàs escolar. 
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Els alumnes que practiquen més activitat tendeixen a mostrar millors qualitats, 

com nivells més alts de concentració, millors funcions cognitives, majors nivells 

d'autoestima o millor comportament, la qual cosa incideix sobre els seus 

processos d'aprenentatge i rendiment acadèmic. 

L'exercici físic és un excel·lent context per transmetre i consolidar en els alumnes 

valors positius personals i socials i, a més, resulta beneficiós per prevenir 

conductes de risc en els adolescents. Es pensa que molts beneficis cognitius 

estan molt relacionats amb els processos que s’utilitzen per a la realització 

d’operacions matemàtiques, resolució de problemes, memorització de fórmules, 

així com la velocitat de raonament i processament de la informació. 

En general, l'estudi presenta dues limitacions que s'haurien de tenir en compte: 

en primer lloc, ens trobem amb una mostra poc representativa de la població 

d'estudi, únicament han estat objecte d'estudi alumnes d’una escola d'àmbit 

públic del municipi de Sant Joan, per la qual cosa seria convenient augmentar la 

mostra en futures investigacions o orientar aquest estudi a altres pobles o 

col·legis d'una altra naturalesa, ja que els resultats d'aquest estudi només són 

extrapolables a la mostra de l'estudi. En segon lloc, no s'han tingut en compte 

altres variables estranyes que podrien influir en els resultats de l'estudi, com ara 

els factors alimentaris, la capacitat intel·lectual, la motivació, etc., ja que poden 

ser molt rellevants pel que fa als aspectes analitzats en aquesta investigació. 

Com suggereixen la majoria dels investigadors que s'han interessat per aquest 

tema sembla que hi ha una relació positiva entre la pràctica de l'exercici físic i el 

rendiment acadèmic. La meva recerca ha intentat aclarir aquesta relació al CEIP 

Son Juny que, com evidencien els estudis realitzats fins ara, sembla corroborar 

com a positiva, com es pot apreciar en els resultats de l’estudi dut a terme al 

centre. 
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