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RESUM 

 

L’activitat física dels infants és un aspecte que s’ha de tenir en compte en una societat com 

l’actual, plena d’aspectes que no fomenten les activitats amb despesa energètica. L’activitat 

física ofereix a les persones grans beneficis per a la salut, però en cas contrari, provoca 

diversos problemes per aquesta. A partir d’aquest treball es pretén conèixer el nivell 

d’activitat física en horari extraescolar dels infants d’Educació Primària. S’ha utilitzat un 

qüestionari per obtenir les dades d’un centre en concret de Mallorca i poder-les comparar amb 

les dades referents a aquest aspecte a les Illes Balears i a Espanya. Una vegada analitzades 

totes les dades, i fent referència a l’evidència dels resultats, s’ha dut a terme una proposta 

d’intervenció per al centre escolar, analitzat a través del qüestionari. D’aquesta forma, es 

pretén fomentar l’activitat física i l’esport entre els infants i que aquests duguin una vida 

activa i saludable. 

 

PARAULES CLAU 

Activitat física, Educació Primària, horari extraescolar, vida activa i saludable. 

 

 

ABSTRACT  

 

Children’s physical activity is something that should be taken into account in a society like 

the current one, full of aspects that do not promote activities with energy expense. Physical 

activity offers people great benefits for health, but otherwise this causes several problems. 

This work aims to determine the level of physical activity outside school hours for children of 

Primary Education. A questionnaire was developed so as to gather data from a school center, 

specifically from Mallorca, and to be able to compare it with other data from the Balearic 

Islands and Spain. After analyzing all the data and making reference to the results, an 

intervention proposal for school, analyzed through a questionnaire, was conducted. The 

intervention of this study aims to encourage physical activity and sport among children and 

try that they have an active and healthy lifestyle. 
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Physical activity, Primary Education, outside school hours, active and healthy lifestyle. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’activitat física dels infants és molt important ja que els aporta una gran quantitat de 

beneficis. A més, és indispensable per aconseguir la formació integral de l’individu. Els nins i 

nines d’Educació Primària realitzen dues hores setmanals de l’àrea d’Educació Física a 

l’escola. D’aquestes hores, el temps que realment es disposa perquè els alumnes tinguin 

compromís motor és d’uns vint-i-quatre minuts per sessió. Així que, a un infant no li són 

suficients les hores d’activitat física que du a terme al centre. Per això, els nins i nines han de 

practicar algun tipus d’esport o activitat física després del seu horari escolar. Tot això es veu 

reflectit a l’estudi que va dur a terme el Consejo Superior de Deportes anomenat “Los hábitos 

deportivos de la población escolar en España” (2011), on indica que a Espanya hi ha una 

gran quantitat de nins i nines que no fan les hores d’activitat física corresponents a la seva 

edat durant la setmana. Per tant, s’ha d’incrementar la quantitat d’infants que realitzen algun 

tipus d’activitat física i, a més, augmentar el nombre d’hores corresponents a l’esport o a 

l’activitat física en horari extraescolar. Aquest increment es pot dur a terme acostant els 

infants als diversos esports que es practiquen al seu entorn proper, com és el seu poble, i 

fomentant l’activitat física una vegada acabada la jornada escolar. 

 

L’activitat física dels infants de primària durant l’horari extraescolar és el tema elegit per dur 

a terme aquest TFG. Amb aquest treball es pretén conèixer quin és el grau d’activitat física 

que tenen els alumnes d’Educació Primària després de la jornada lectiva i saber quina és la 

causa dels resultats. També és important conèixer quins són els beneficis que té realitzar 

activitat física i els problemes que poden sorgir en cas contrari.  

 

Per a dur a terme la investigació d’aquest treball, es realitzarà un anàlisi dels alumnes d’un 

centre de Mallorca i els resultats obtinguts es compararan amb les dades corresponents a les 

Illes Balears i a l’Estat Espanyol. Una vegada analitzades les dades, es durà a terme una 

proposta per millorar aquesta situació, és a dir, per augmentar el nombre d’infants que 

practiquen algun tipus d’activitat física en acabar l’horari lectiu. 

 

El tema d’aquest TFG sobre l’activitat física dels infants d’Educació Primària en horari 

extraescolar sorgeix després d’haver realitzat el pràcticum II. Una vegada realitzades les 

pràctiques, em vaig adonar que hi ha una gran quantitat d’alumnes que durant el temps lliure 

que tenen després de l’horari escolar, el que fan és estar a casa realitzant diverses activitats 
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que no impliquen algun tipus d’activitat motora, com: jugar amb les tabletes electròniques i/o 

videojocs, mirar la televisió, etc. Per tant, aquests infants no duen a terme activitats físiques o 

esportives en horari extraescolar, o si en realitzen, ho fan durant una quantitat mínima de 

temps. A més, diversos estudis, com l’anomenat anteriorment, afirmen que hi ha una quantitat 

elevada d’infants que no duen a terme cap activitat fisicoesportiva organitzada o algun tipus 

d’activitat física de forma lliure. Tot això, provoca diversos problemes a la salut dels nins i 

nines, com l’obesitat infantil.  Aquest estudi també indica que hi ha un nombre bastant elevat 

d’infants entre 6 i 9 anys que tenen excés de pes a Espanya. Això és a causa de la falta 

d’activitat física i, d’un altre aspecte relacionat que és, la mala alimentació. 

 

Així que, s’ha d’analitzar aquest tema per conèixer les causes i, a més, saber quines són les 

conseqüències que poden repercutir sobre els infants i ,d’aquesta manera, poder oferir algun 

tipus de solució per tal d’augmentar el nombre de nins i nines que practiquen algun esport o 

fan algun tipus d’activitat física de forma lliure una vegada acabada la jornada escolar. 

 

 

2. OBJECTIUS 

 

• Generals: 

o Conèixer la situació actual dels infants d’Educació Primària pel que fa a 

l’activitat física. 

o Realitzar un estudi sobre l’activitat física dels infants en horari extraescolar. 

o Fomentar la pràctica de l’esport o de l’activitat física entre els nins i nines. 

 

• Específics: 

o Conèixer la quantitat d’infants d’educació primària que realitzen algun tipus 

d’activitat física en acabar la jornada escolar. 

o Saber els beneficis que té realitzar activitat física. 

o Conèixer les conseqüències de no practicar activitat física. 

o Saber les causes de la inactivitat dels infants. 

o Acostar i motivar a l’alumnat la pràctica d’activitat física o esportiva. 

o Promocionar els esports que els nins poden practicar al seu poble. 

o Conscienciar de la relació entre activitat física i salut. 

o Evitar diversos problemes de salut com l’obesitat infantil, sedentarisme, etc. 
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3. METODOLOGIA 

 

L’estudi sobre l’activitat física dels infants a l’Educació Primària en horari extraescolar, es 

realitzarà a partir de la recollida d’informació sobre el tema en qüestió. D’aquesta forma es 

podrà saber el nombre de nins i nines que realitzen activitat física i el dels que no en 

practiquen, les causes de les dades obtingues, conèixer els beneficis que aporta la pràctica 

d’activitat física i les conseqüències que poden tenir els infants en cas contrari. A més, es 

crearà un qüestionari amb la finalitat de recollir diverses dades sobre l’activitat física que 

realitzen els nins i nines de primària d’un poble de Mallorca, concretament del CEIP Mitjà de 

Mar de Porto Cristo. Una vegada recollida la informació i obtingudes les dades necessàries, es 

durà a terme un anàlisi d’aquestes. Després, s’extrauran diverses conclusions referents al tema 

de l’estudi. Finalment, es realitzarà una proposta de millora amb la finalitat d’augmentar el 

nombre de nins i nines que practiquen algun tipus d’esport o activitat física i, reduir el 

sedentarisme d’alguns infants de la societat actual. 

 

 

4. MARC TEÒRIC 

 

Segons García Ferrando (1990), l’esport es pot considerar un fenomen social que es va 

començar a estendre als inicis de la Revolució Industrial. Des dels seus inicis a Gran 

Bretanya, a principis el segle XIX, es va anar estenent a les diferents societats europees. A 

meitat del segle XIX i principis del XX, l’esport es va difondre als diversos països del món. A 

l’actualitat els esports s’han incorporat a la vida diària de les persones, ja sigui perquè 

aquestes en practiquen o perquè consumeixen esport de forma visual per la televisió o 

assisteixen a espectacles esportius.  

 

La pràctica d’esport i d’activitat física en general s’ha d’incorporar a la vida quotidiana de la 

societat. De fet, les persones s’estan conscienciant cada vegada més dels beneficis que aporta 

la realització d’activitats fisicoesportives. Pel que fa als infants, s’ha d’intentar que aquests 

creïn hàbits físics saludables i que els mantinguin al llarg de tota la vida. Hi ha diverses 

investigacions que expliquen que si s’estableixen hàbits físics a les etapes de la infància i 

l’adolescència, hi ha moltes probabilitats que aquests nins/es els segueixin tenint a l’edat 

adulta. 



4 

 

Per tractar el tema de les activitats fisicoesportives, s’ha de diferenciar entre activitat física i 

esport: 

 

• Activitat física. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’activitat física és 

qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que suposi una despesa 

energètica. 

 

L’activitat física, alhora, es pot dividir entre activitat física organitzada i activitat 

física no organitzada:  

 

o Activitat física organitzada. Segons l’Estratègia per a la nutrició, activitat física 

i prevenció d’obesitat (NAOS), del Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya, 

l’activitat física organitzada és aquella activitat que es realitza de forma 

regular, amb un horari, unes instal·lacions apropiades i amb responsables 

tècnics establerts. 

 

o Activitat física no organitzada. Segons NAOS, l’activitat física no organitzada 

és aquella que realitzen les persones per pròpia voluntat, sense professor/a, 

monitor/a o responsable tècnic. 

 

• Esport. Segons l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’esport és un exercici corporal 

d’agilitat, destresa o força, que es practica individualment o en grup. Pot tenir una 

intencionalitat lúdica o competitiva. A més, es porta a terme seguint unes normes 

establertes. 

 

Des de les escoles s’ha d’intentar promocionar l’activitat física i l’esport, ja que la pràctica 

d’aquests, és un hàbit saludable que s’ha d’incorporar a la vida quotidiana de l’alumnat. 

Concretament a l’àrea d’Educació Física, s’està fent una gran feina pel que fa a la motivació i 

la sensibilització dels infants per l’activitat física i la promoció d’hàbits saludables. Malgrat 

això, en el sistema educatiu actual, l’àrea d’Educació Física només disposa de dues hores a la 

setmana, i a més, d’aquestes hores, només es realitzen uns vint-i-quatre minuts de compromís 

motor per sessió. Així que, els infants no disposen del temps recomanable per a la seva edat 

pel que fa a l’activitat fisicoesportiva a les escoles. 
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Per tant, l’Educació Física té un paper molt important per a la promoció i la conscienciació 

dels infants per la pràctica d’activitat física i d’esport. El centres escolars són les bases 

d’aquesta promoció, és a dir, que són els pilars per als fonaments dels infants pel que fa a 

l’activitat fisicoesportiva. Fins i tot, per alguns infants l’única activitat física que realitzen 

durant la setmana, la duen a terme als centres escolars. 

 

Tot i això, encara queda per fer una gran feina en aquests aspectes ja que segons diversos 

estudis, com  “ENKID” (2008) o el “Programa THAO salud infantil” (2010), a Espanya hi 

ha un nombre bastant elevat d’infants sedentaris, a més d’infants amb sobrepès o obesitat. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana uns nivells d’activitat física per tenir 

una bona salut. Pel que fa als nins i nines d’entre 5 i 17 anys, les recomanacions són les 

següents: 

 

1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un 

mínimo de 60 minutos diarios de actividad física 

moderada o vigorosa.  

2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos 

diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud.  

3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, 

aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces 

por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 

particular, los músculos y huesos. 

 

A més, la OMS diu que per als infants, l’activitat física consisteix en jocs, esports, 

desplaçaments, activitats recreatives, educació física o exercicis programats, desenvolupats en 

un context familiar, escolar o en activitats comunitàries. També, indica que la finalitat 

d’aquesta activitat física és millorar les funcions cardiovasculars, respiratòries i musculars i la 

salut dels ossos. Per tant, el que es pretén és que els infants realitzin activitat física en el seu 

dia a dia, per millorar la salut, entenent per salut el nivell més alt de benestar físic, psicològic, 

social i de capacitat funcional, més enllà de la absència de malaltia. 
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4.1. Causes de la inactivitat dels infants 

 

Tot i que la quantitat de persones que realitzen algun tipus d’activitat física o esport ha 

augmentat respecte a anys anteriors, hi ha un gran percentatge de la població que no realitza 

esport habitualment o no realitza les hores necessàries, segons la seva edat, per notar millores 

en la salut. Per tant, hi ha un gran nombre de persones que són sedentàries. Pel que fa als 

infants, en l’actualitat realitzen menys activitats físiques al llarg del dia, comparat amb les 

activitats físiques que duien a terme el nins i nines anys enrere. Segons la guia anomenada 

“Actividad Física y Salud en la Infancia y la Adolescencia: Guía para todas las persones que 

participan en su educación”, duta a terme pel Ministeri de Sanitat i Consum i pel Ministeri 

d’Educació i Ciència, actualment els nins/es, tenen una despesa d’aproximadament 600 

calories menys que els infants de fa 50 anys. Per tant, pel que fa a l’activitat física i l’esport 

en edat escolar, hi ha diversos factors que influeixen a que els infants duguin a terme poca 

activitat física. Aquests factors són els següents: 

 

• Activitats d’oci. Les activitats actuals d’oci normalment solen ser més sedentàries que 

les activitats dutes a terme anys enrere, ja que actualment, els infants compten amb 

ordinadors, videojocs, tabletes electròniques, etc., i dediquen més temps a utilitzar 

aquests aparells que a practicar alguna activitat física a l’aire lliure. 

 

• Mitjans de transport. Els mitjans de transport motoritzats han augmentat 

considerablement en l’actualitat. Això provoca que molts dels infants es desplacin 

amb ells, per exemple per anar fins a l’escola o a realitzar les activitats extraescolars. 

 

• Canvi dels pobles o les ciutats. Actualment als pobles o a les ciutats s’hi troben una 

gran quantitat de vehicles, que dificulten els desplaçaments a peu o amb transport no 

motoritzat de forma segura. A més, s’han anat augmentant el nombre d’aparells 

mecànics, com els ascensors o les escales mecàniques, que fan que les persones no 

hagin de realitzar aquesta activitat. 

 

• Característiques individuals de cada infant. Cada nin/a té unes característiques 

físiques, psicològiques i de desenvolupament pròpies, és a dir, que cada infant és 

diferent a la resta. Hi haurà nins o nines que els hi atraurà més realitzar activitats que 
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no suposen una despesa energètica, com llegir o tocar algun instrument, que no 

realitzar algun tipus d’activitat física o esport, o a la inversa. Per això, una de les 

causes de la pràctica d’activitat fisicoesportiva, són les característiques personals de 

cada individu. 

 

• Entorn familiar. L’entorn familiar més proper a l’infant, format pel pare, mare, i 

germans i/o germanes, té una influència molt significativa en els nins/es. Si els 

familiars tenen una actitud positiva enfront a l’activitat física i/o esport, hi ha més 

possibilitats de que l’infant sigui actiu, ja que rebrà més suport i motivació en aquest 

aspecte. 

 

• Canvis de la societat actual. La societat ha anat evolucionant en comparació amb anys 

anteriors. A la actualitat, han augmentat la quantitat de transports motoritzats i es parla 

més de diversos perills que poden succeir al carrer. Això fa que la preocupació dels 

pares i les mares hagi augmentat i no deixin que els seu fill/a surti a jugar al carrer 

com es feia antigament. Per això, si els pares fan feina i no poden acompanyar al seu 

fill/a al parc o a jugar al carrer, prefereixen que aquest es quedi a casa. 

 

• Crisi. La societat actual ha sofert i esta sofrint una crisi econòmica. Això provoca que 

moltes famílies no puguin pagar perquè els seus fills/es realitzin l’esport que desitgen 

com a activitat extraescolar. 

 

• Experiències negatives amb l’esport. Hi ha alguns infants que han tingut algun tipus 

d’experiència negativa relacionada amb l’esport o l’activitat física. Això provoca que 

no estiguin motivats per practicar activitats fisicoesportives, i comencin a agafar hàbits 

sedentaris. 

 

Per tant, s’ha de promocionar l’activitat física i l’esport entre els infants, i motivar-los a la 

pràctica d’aquests, ja que al món i a Espanya en concret hi ha una gran quantitat de nins i 

nines que pateixen sobrepès o obesitat, a causa de la inactivitat física. Segons la OMS, com a 

mínim, els infants han de dur a terme 60 minuts d’activitats físiques cada dia, i hi ha molts de 

nins/es que no compleixen aquest temps. Així que, si aquests infants no ho compleixen, des 
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dels centres escolars s’ha d’intentar que tots els infants compleixin aquest mínim. També, a 

les escoles, s’ha de promocionar l’activitat física i fomentar un estil de vida actiu i saludable. 

 

 

4.2. Conseqüències de la inactivitat física 

 

A la societat actual hi ha una gran quantitat de persones que no realitzen activitats físiques de 

forma regular. Aquest fet provoca problemes en la salut dels individus com les malalties 

cardiovasculars, problemes d’esquena, sobrepès o obesitat. Segons la OMS, hi ha almenys un 

60% de la població mundial que no du a terme l’activitat física necessària per obtenir 

beneficis a nivell de salut, per això la inactivitat és el quart factor de risc més important pel 

que fa a la mortalitat a nivell mundial. Aquest problema també afecta als infants, ja que al 

món hi ha un nombre bastant elevat de nins i nines que no duen a terme activitat física de 

forma contínua durant la setmana, o si en realitzen, no ho fan durant el temps corresponent 

per a la seva edat. Aquest assumpte deriva al sedentarisme dels infants. 

 

Actualment, la societat es troba molt desenvolupada pel que fa a les tecnologies, les quals 

ofereixen ofertes d’oci molt variades que inciten al sedentarisme. En el cas dels infants, són 

nadius digitals, això vol dir que han nascut i s’han format utilitzant les noves tecnologies i 

parlant amb un llenguatge digital (Marc Prensky, 2001). Per tant, els ordinadors, les tabletes 

electròniques, els telèfons mòbils, les televisions i els videojocs juguen un paper molt 

important en la vida diària dels nins i nines. Per això, l’esport s’ha de fomentar entre els 

infants per promoure una vida activa i saludable i lluitar contra el sedentarisme, principalment 

incitat per les noves tecnologies.  

 

A més, els mitjans de transport també han anat evolucionant. A la actualitat, la gran majoria 

d’infants van a l’escola utilitzant un transport motoritzat com el cotxe o l’autobús. Per tant, 

anar a l’escola no els hi suposa cap despesa energètica, cosa que sí que tindrien en el cas que 

anessin al centre escolar caminant, amb bicicleta o amb qualsevol mitjà de transport no 

motoritzat. 

 

Segons el “Plan integral para la Actividad Física y el Deporte” , de la Federación Española 

de Medicina del Deporte, agafant de referència dades globals, 1 de cada 3 escolars no practica 

cap esport una vegada finalitzat l’horari lectiu. A més, afirma el següent: 
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En la sociedad occidental en general y en la española en 

particular, se detecta un aumento progresivo de los hábitos 

sedentarios de los escolares. Los índices de sobrepeso y 

obesidad infantil han crecido de forma alarmante en los 

últimos años. El estudio ENKID sitúa el índice en un 26,3%, 

la más alta de Europa junto con Malta y Grecia. 

 

Normalment, la inactivitat està lligada a diversos problemes de salut com l’obesitat, 

l’increment de la resistència a la insulina i a una elevada pressió arterial. El problema pel qual 

es veuen més afectats els infants és pel sobrepès i l’obesitat. Segons la OMS, el sobrepès i 

l’obesitat es defineixen com una acumulació excessiva de grassa que pot afectar de forma 

perjudicial a la salut. El sobrepès i l’obesitat es produeixen quan la ingesta energètica d’una 

persona és superior a la seva despesa energètica. Pel que fa a l’obesitat, s’ha de dir que cada 

vegada és més freqüent en la infància. A més, quan un nin/a té obesitat durant la seva 

infància, hi ha més probabilitats que quan arribi a l’edat adulta també segueixi tenint-ne, 

respecte a aquell infant que en la seva edat infantil no ha tingut aquest problema. Segons 

l’estudi  “Prevalencia de la obesidad infantil y juvenil en las Illes Balears” (EPOIB, 2007), 

del Govern de les Illes Balears, l’obesitat és la malaltia nutricional més habitual entre els 

nins/es i adolescents. Això, és un problema de salut molt preocupant per a la nostra societat. 

El considerable augment d’aquesta malaltia en les darreres dècades ha provocat que la 

Organització Mundial de la Salut qualifiqui aquest fet com una epidèmia. A més, indica que 

aproximadament un 10% dels infants en edat escolar del món, pateixen sobrepès, i d’aquest 

percentatge un 25% tenen obesitat. També, la OMS afirma que a la Unió Europea hi ha 

400.000 nins/es que tornen obesos cada any. A més, 1 de cada 5 infants té sobrepès, això 

suposa un 20% dels infants d’Europa, dels quals 1 de cada 5 té obesitat, és a dir el 20% del 

percentatge anterior. Segons l’estudi “ALADINO”  (2013), del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, a Espanya la població infantil amb excés de pes s’ha 

estabilitzat en els darrers deu anys, però el 43% dels nins i nines, de entre 7 i 8 anys, pateixen 

excés de pes. D’aquest percentatge, el 24,6% tenen sobrepès i el 18,4% obesitat. Això és un 

percentatge molt elevat d’infants, els quals es veuen afectats per aquest problema de salut, 

principalment causat pel sedentarisme. Segons l’Organització Mundial de la Salud (OMS), hi 

ha certes tendències socials que contribueixen a l’obesitat infantil i el sobrepès. Entre d’altres, 

les més significatives són les següents:  
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• L’augment de l’ús del transport públic motoritzat. 

 

• Augment del sedentarisme. Aquest fet provoca que no hi hagi un equilibri calòric. 

 

• El constant creixement i desenvolupament de les noves tecnologies, a més de 

l’excessiu nombre de canals de televisió que emeten durant les 24 hores del dia. 

 

• Una mala alimentació causada per l’increment dels aliments amb un alt contingut 

calòric, dels restaurants de menjar ràpid i de la substitució de l’aigua per refrescos. 

 

L’excés de pes i l’obesitat és un problema que afecta a les persones a nivell mundial, tant als 

individus dels països desenvolupats com als dels països en desenvolupament. A més, no 

només afecta als adults, ja que hi ha un gran nombre d’infants que es veuen afectats per 

aquest problema. La societat s’ha de conscienciar per posar solució a aquest assumpte en el 

qual es veuen implicades moltes persones al voltant del món, i que deriva en molts problemes 

de salut. 

 

 

4.3. Beneficis de l’activitat física 

 

La pràctica d’activitat física i/o esport suposa molts beneficis per a les persones i també per a 

la seva salut. Existeix una relació directa entre l’activitat física i la salut. Per això, quan més 

temps es destina a la pràctica d’activitat física menys probabilitats hi ha de patir algun tipus 

de malaltia, ja que s’obtenen beneficis a nivell de salut. Cal destacar que per aconseguir que 

l’activitat física sigui beneficiosa per a la salut, aquesta s’ha de practicar amb continuïtat. Per 

tant, si es realitza activitat física de manera esporàdica, la salut no es veurà beneficiada. 

 

Als infants se’ls ha de motivar perquè realitzin activitat física, ja que els beneficis que 

obtindran a nivell de salut es veuran també reflectits a l’edat adulta. A més, quan un infant té 

interioritzat l’hàbit de practicar activitat física, hi ha moltes probabilitats que a l’edat adulta 

segueixi tenint aquest hàbit, que li suposarà diverses millores en la seva vida. Els beneficis 

que s’obtenen per la pràctica d’activitat física són els següents: 
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• Creixement. L’activitat física influeix en el creixement, és a dir, ajuda al 

desenvolupament positiu dels infants. 

 

• Reducció o control de malalties. La pràctica d’activitat física o esportiva, fa que 

disminueixin malalties o que es controlin de forma total, malalties com: asma, 

obesitat, cardiopaties, diabetis, etc.  

 

• Desenvolupament del sistema cardiorespiratori. Amb la pràctica continuada d’activitat 

física, el sistema cardiorespiratori es desenvolupa. Per tant, cada vegada costa menys 

esforç realitzar exercicis físics, i es pot anar augmentat el temps de cada exercici o 

activitat, perquè el sistema cardiorespiratori es va desenvolupant cada vegada més. 

 

• Desenvolupament del sistema muscular i esquelètic. La pràctica d’activitat 

fisicoesportiva fa que els músculs s’hipertrofiïn i es desenvolupin, i que els ossos 

s’enforteixin i es tornin més resistents. 

 

• Manteniment d’un equilibri calòric. Quan s’ingereixen aliments, el nostre cos rep una 

quantitat de calories i quan es du a terme algun tipus d’activitat física o esport, es 

consumeixen calories del nostre cos. Per tant, la pràctica d’activitat física fa que es 

produeixi un equilibri entre les calories que s’ingereixen i les que es consumeixen amb 

l’activitat fisicoesportiva. Així que, s’aconsegueix un pes saludable, a causa de 

l’existència d’un equilibri calòric. 

 

• Prevenció de malalties cardiovasculars. L’activitat física redueix el risc de patir 

malalties com la hipertensió, el colesterol i l’increment del nivell d’insulina. 

 

• Reducció del mal d’esquena. Realitzar diversos tipus d’activitats físiques ajuden a 

enfortir la musculatura de l’esquena i per tant, redueixen o eliminen el dolor. 

 
 

• Reducció de l’ansietat, l’estrès i la depressió. Aquesta reducció és a causa de que el 

nostre cos allibera diferents substàncies que fan que l’ansietat, l’estrès i la depressió 

disminueixin o fins i tot desapareguin. D’aquesta forma s’aconsegueix un benestar 

mental. 
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• Desenvolupament de les interaccions i cohesions socials. A l’hora de realitzar exercici 

físic, en la majoria dels casos els practicants es relacionen entre ells per aconseguir un 

major rendiment o perfeccionament de l’activitat que estan realitzant, això també 

produeix que hi hagi cohesió entre ells. 

 

• Aportació de valors: solidaritat, tolerància, etc. L’esport i l’activitat física tenen 

implícit el treball dels valors i la transmissió d’aquests. 

 

• Augment de l’autoestima i l’autoconfiança. La millora de les habilitats i la correcta 

realització d’exercicis a nivell físic, produeix en l’individu un increment de 

l’autoestima i l’autoconfiança. 

 

• Benestar personal. Aquest punt està relacionat amb tots els anteriors, ja que la 

combinació de tots aquests produeix a l’individu benestar a nivell personal. 

 

Així que, l’esport i l’exercici físic afecten a l’àmbit físic, emocional i psicològic de les 

persones. Els infants que duen una vida activa i habitualment realitzen esport i/o algun tipus 

d’activitat física, tenen menys possibilitat de patir trastorns a nivell emocional i psicològic. 

Tots aquests aspectes estan relacionats entre ells, i tots tenen com a element comú l’activitat 

física i l’esport. Així que, és important promoure un estil de vida actiu perquè tots els 

individus puguin aconseguir els beneficis que produeix la pràctica d’activitats físiques. 

 

Per tot això, les persones han de realitzar activitats fisicoesportives. A més, és molt 

recomanable que els infants comencin a dur a terme aquestes activitats el més prest possible, 

ja que si adquireixen aquest hàbit, el tindran durant tota la vida. Per tant, la pràctica de 

l’activitat física i/o esportiva per part dels infants és de gran importància per al seu futur en la 

etapa adulta perquè aconsegueixin tenir un estil de vida actiu i saludable. A causa de les 

conseqüències perjudicials per a la salut que provoca la inactivitat física i pel contrari els 

beneficis que comporta, s’ha realitzat una investigació. Aquesta s’ha dut a terme per conèixer 

la situació dels infants d’Educació Primària, pel que fa a la realització d’activitat física en 

horari extraescolar. La investigació s’ha realitzat a partir de les dades de l’Estat Espanyol, de 

les Illes Balears i d’una localitat de Mallorca, referents a l’activitat física dels infants una 

vegada acabada la jornada escolar. 
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5. PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

 

Per dur a terme la investigació, s’ha preparat un qüestionari de vuit preguntes sobre els hàbits 

d’activitat física i esportiva dels infants en horari extraescolar. És un qüestionari quantitatiu i 

alhora qualitatiu, ja que està format per preguntes que aporten dades numèriques i d’altres 

d’informació no numèrica. A més, conté preguntes tancades i d’altres obertes. El qüestionari 

va ser contestat per nins i nines de quart, cinquè i sisè d’Educació Primària del CEIP Mitjà de 

Mar de Porto Cristo. En total la mostra està formada per 71 alumnes. Concretament 26 de 

quart, 23 de cinquè i 22 de sisè d’Educació Primària. 

 

 

5.1. Anàlisi de les dades obtingudes per cursos 

 

5.1.1. Dades dels alumnes de quart 

 

Els infants de quart d’Educació Primària tenen una edat compresa entre 9 i 10 anys. La mostra 

està formada per 11 nins i 15 nines. 

 

Pregunta 1. Practiques algun tipus d’activitat física o esport quan surts de l’escola? 

 

Sí No 

23 3 

 

En aquesta pregunta s’observa que la majoria han contestat afirmativament, ja que la 

realització d’activitat física és un terme molt ampli que engloba qualsevol moviment amb 

despesa energètica. El 88% ha contestat amb “Sí” i el 12% restant amb “No”. Molts han 

contestat amb activitats físiques com caminar i/o anar amb bicicleta. 

 

Pregunta 2. Quants de dies a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar els 

dies d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Dies 0 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 2 2 6 4 9 3 0 0 
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Quasi tots els alumnes realitzen activitat física o esport en horari extraescolar, com a mínim 

un dia a la setmana, concretament el 92%. A més, es pot observar que la majoria del grup 

realitza entre dos i quatre dies per setmana activitat física o esport, és a dir, el 73%. També, 

cal destacar que no hi ha cap alumne/a que ho faci durant sis o set dies a la setmana. 

 

Pregunta 3. Quantes hores a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar les 

hores d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 2 4 5 5 3 4 3 

 

A excepció de dos alumnes, la resta d’infants practica almenys una hora a la setmana activitat 

física o esport una vegada acabada la jornada lectiva. Tot i això, un 23% dels alumnes 

practiquen molt poca activitat física en horari extraescolar, entre cap i una hora setmanals, per 

tant estan molt per davall del temps d’activitat física recomanable per a la seva edat. Segons 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els infants han de realitzat com a mínim 60 minuts 

diaris d’activitat física moderada. Així que, seguint aquest indicador, la majoria dels infants 

de quart no duen a terme els 60 minuts diaris, ja que només hi ha 3 alumnes que realitzen 

activitat física o esport més de 5 hores a la setmana. 

 

Pregunta 4. Quants d’esports practiques? 

 

Esports 0 1 2 3 4 

Alumnes 4 12 10 0 0 

 

Pel que fa als esports, es pot observar que hi ha una gran majoria que sí que en practica. Hi ha 

un 15% dels alumnes que no realitzen cap esport, mentre que un 85% en realitza 1 o 2. 

També, cal destacar que no hi ha cap alumne que practiqui més de 2 esports. 

 

Pregunta 5. Quines activitats extraescolars realitzes? 

 

En aquesta pregunta, les respostes més nombroses han estat música, anglès, repàs, caminar, 

teatre, dansa, voleibol, anar amb bicicleta, futbol i tennis. Les conclusions que podem extreure 
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d’aquesta resposta són que els esports més practicats entre els infants són el futbol i el 

voleibol. Després, hi ha diverses activitats físiques que els alumnes realitzen per compte propi 

com són caminar o anar amb bicicleta. També, es pot dir que hi ha una gran quantitat 

d’infants que duen a terme diverses activitats extraescolars que no suposen una despesa 

energètica com són música, anglès, repàs escolar o teatre. Actualment, els pares carreguen els 

horaris dels infants amb activitats extraescolars destinades a millorar la seva educació, com 

l’aprenentatge d’idiomes, reforç escolar, aprenentatge musical, etc. Aquestes activitats són 

importants per als nins i nines, però s’ha de cercar un equilibri entre aquest tipus d’activitats i 

les activitats físiques, ja que s’ha de tenir en compte que els nins/es passen cada matí unes 

cinc hores asseguts, i per tant necessiten realitzar activitats físiques. 

 

Pregunta 6. Quan tens temps lliure després de l’escola, què fas? 

 

Activitats Mirar la 

televisió 

Jugar a 

videojocs 

Jugar amb la 

tablet o PC 

Fer algun 

esport 

Anar al 

parc 

Alumnes  15 8 10 20 13 

 

Hem de tenir en compte, que en aquesta pregunta molts d’alumnes han marcat diverses 

respostes. D’aquí ens hem de fixar en la tendència que tenen els alumnes, és a dir, què és el 

que més realitzen en acabar la jornada lectiva. A partir d’aquestes dades, es pot observar com 

el que més fan els infants és practicar algun esport i mirar la televisió. Per tant, tot i que hi ha 

una gran quantitat d’alumnes que en el seu temps lliure practiquen algun tipus d’esport, també 

hi ha un nombre elevat d’alumnes que dediquen temps a mirar la televisió. Aquest fet suposa 

menys temps per dedicar a les activitats físiques durant el dia. 

 

Pregunta 7. Normalment, quantes hores al dia dediques a veure la televisió, jugar a videojocs 

i a utilitzar l’ordinador? 

 

Hores 0 1 2 3 4 

Alumnes 0 8 11 5 2 

 

Hi ha alguns alumnes que no han marcat cap de les caselles de la pregunta anterior, veure la 

televisió, jugar a videojocs i utilitzar l’ordinador, però que en aquesta pregunta no han marcat 
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l’opció de 0 hores. Per tant, es pot dir que tots els alumnes miren la televisió, juguen a 

videojocs o utilitzen l’ordinador cada dia, com a mínim una hora. D’aquest 100% d’alumnes, 

un 42% utilitza aquestes tecnologies durant dues hores diàries. Aquest fet provoca l’augment 

del sedentarisme dels infants en edat escolar i també el risc de sofrir les malalties que aquest 

fet comporta. 

 

Pregunta 8. Realitzes algun tipus d’esport o activitat física amb el teu pare o mare? 

 

Sí No 

24 2 

 

La majoria dels alumnes han contestat afirmativament a aquesta pregunta. Per tant, el 92% 

dels alumnes realitzen alguna activitat física amb el seu pare o mare, mentre que el 8% restant 

no ho fa. 

 

Si has elegit l’opció “Sí”, quants de dies a la setmana? 

 

Dies 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 4 6 7 4 2 0 1 

 

La gran majoria de nins/es realitzen alguna activitat física amb el seu pare o mare. Les més 

comuns són: anar al parc, caminar, anar amb bicicleta, jugar a futbol i patinar. El percentatge 

més alt és un 29%, que indica que els pares comparteixen amb els infants activitats físiques 

durant tres dies per setmana. 

 

 

5.1.2. Dades dels alumnes de cinquè 

 

Els infants de cinquè d’Educació Primària tenen una edat compresa entre 10 i 11 anys. La 

mostra està formada per  13 nins i 10 nines. 

 

Pregunta 1. Practiques algun tipus d’activitat física o esport quan surts de l’escola? 
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Sí No 

21 2 

 

En aquesta pregunta s’observa que la majoria dels alumnes han contestat afirmativament, ja 

que la realització d’activitat física és un terme molt ampli que engloba qualsevol moviment 

amb despesa energètica. El 91% ha contestat que sí i el 9% restant que no. Molts han 

contestat dient que l’activitat física que realitzen és caminar o patinar. 

 

Pregunta 2. Quants de dies a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar els 

dies d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Dies 0 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 2 0 6 6 5 3 0 1 

 

Un 9% dels alumnes de cinquè no practiquen cap tipus d’activitat física o esport una vegada 

acabada la jornada escolar. Per una altra banda, hi ha un 91% d’infants que practiquen algun 

tipus d’activitat física en horari extraescolar com a mínim dos dies per setmana. Per tant, es 

pot dir que hi ha un percentatge bastant elevat de nins/es que realitzen activitat física després 

de l’horari lectiu. 

 

Pregunta 3. Quantes hores a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar les 

hores d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 2 4 4 5 4 2 2 

 

El percentatge d’alumnes que no realitzen cap hora d’activitat física o esport en horari 

extraescolar és el mateix que el de la pregunta anterior, un 9%. El 91% restant d’alumnes, sí 

en realitza. Tot i que hi ha un percentatge elevat d’alumnes que realitza activitat física o 

esport, no tots compleixen el mínim de 60 minuts diaris que, segons la OMS, són necessaris 

per als infants d’aquestes edats. 
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Pregunta 4. Quants d’esports practiques? 

 

Esports 0 1 2 3 4 

Alumnes 2 11 5 4 1 

 

En aquesta pregunta el percentatge és el mateix que a les dues anteriors, un 9%. Per tant, hi ha 

un 91% que practica com a mínim un esport. Del 91%, hi ha un 52% d’alumnes que 

practiquen un esport, mentre que el 48% restant, en practica més d’un. Per tant, el percentatge 

d’alumnes que practiquen algun tipus d’esport una vegada acabada la jordana escolar, és 

elevat. Malgrat això, el percentatge hauria d’augmentar per aconseguir el màxim nombre 

d’infants que practiquen algun esport. 

 

Pregunta 5. Quines activitats extraescolars realitzes? 

 

En aquesta pregunta, les respostes més nombroses han estat teatre, anglès, tennis, futbol, 

zumba, voleibol i música. Les conclusions que podem extreure d’aquesta resposta són que els 

esports més practicats són el futbol, el voleibol i com a exercici físic ballar zumba. A més, hi 

ha una gran quantitat d’infants que duen a terme diverses activitats extraescolars que no 

suposen una despesa energètica com són: música, anglès o teatre. 

 

Pregunta 6. Quan tens temps lliure després de l’escola, què fas? 

 

Activitats Mirar la 

televisió 

Jugar a 

videojocs 

Jugar amb la 

tablet o PC 

Fer algun 

esport 

Anar al 

parc 

Alumnes  7 5 9 8 6 

 

Hem de tenir en compte, que molts d’alumnes han marcat diverses respostes, per tant hi pot 

haver alguns alumnes que facin diverses activitats, no només una en concret. D’aquí ens hem 

de fixar en la tendència que tenen els alumnes, és a dir, què és el que més realitzen durant 

horari extraescolar. Podem dir que el que més realitzen és jugar amb la tablet o PC i fer algun 

esport, seguidament de mirar la televisió. Aquí s’observa com ha augmentat la quantitat 

d’alumnes que juguen a la tablet o PC respecte als que practiquen algun esport. Aquest fet es 

va intensificant així com va augmentant l’edat dels infants. 
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Pregunta 7. Normalment, quantes hores al dia dediques a veure la televisió, jugar a videojocs 

i a utilitzar l’ordinador? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 1 8 9 4 0 0 1 

 

Podem dir que quasi tots els alumnes miren la televisió, juguen a videojocs o utilitzen 

l’ordinador cada dia, com a mínim una hora. La majoria d’infants dediquen a aquestes 

tecnologies entre 1 i 2 hores diàries. La mitja indica que cada alumne de cinquè dedica 1,9 

hores diàries a utilitzar aquestes tecnologies. Si dediquessin només una d’aquestes hores al dia 

a la realització d’activitat física moderada, aconseguirien arribar al mínim que indica la OMS. 

 

Pregunta 8. Realitzes algun tipus d’esport o activitat física amb el teu pare o mare? 

 

Sí No 

16 7 

 

Un 70% de l’alumnat realitza algun tipus d’activitat física o esport amb el seu pare o mare, 

mentre un 30% no ho fa. Aquí observem com el nombre d’alumnes que no comparteix cap 

tipus d’activitat física amb el seu pare o mare ha augmentat respecte als alumnes de quart 

curs. 

 

Si has elegit l’opció “Sí”, quants de dies a la setmana? 

 

Dies 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 2 6 2 3 1 1 1 

 

Hi ha molts de nins/es que no realitzen cap tipus d’activitat física o esport amb el seu pare o 

mare, però els que ho fan, el que més solen realitzar junts és córrer o anar amb bicicleta. Dels 

infants que comparteixen activitats físiques amb els pares o mares, un 81% ho fa entre 1 i 4 

dies a la setmana, és a dir, que la gran majoria no ho fa durant tots els dies de la setmana. 
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5.1.3. Dades dels alumnes de sisè. 

 

Els infants de sisè d’Educació Primària tenen una edat compresa entre 11 i 12 anys. La mostra 

està formada per 14 nins i 8 nines. 

 

Pregunta 1. Practiques algun tipus d’activitat física o esport quan surts de l’escola? 

 

Sí No 

20 2 

 

En aquesta pregunta s’observa que la majoria han contestat afirmativament, ja que la 

realització d’activitat física és un terme molt ampli que engloba qualsevol moviment amb 

despesa energètica. El 91% ha contestat que sí, mentre que el 9% ha contestat negativament. 

El que més practiquen els nins/es de sisè són voleibol, futbol i natació. 

 

Pregunta 2. Quants de dies a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar els 

dies d’educació física que fas a l’escola)? 

 

Dies 0 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 2 0 6 3 7 2 0 2 

 

Un 10% dels alumnes no practiquen cap tipus d’activitat física o esport que no sigui el que 

realitzen a l’escola. D’altra banda, hi ha un 90% d’infants que sí en realitzen, com a mínim 

dos dies a la setmana.  

 

Pregunta 3. Quantes hores a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar les 

hores d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 2 3 3 3 2 3 6 
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Un 90% dels alumnes duen a terme activitat física o esport com a mínim una hora setmanal. 

Tot i això, hi ha una gran quantitat de nins/es que no compleixen el mínim d’una hora diària, 

tal com diu la OMS, per aconseguir millores a nivell de salut. 

 

Pregunta 4. Quants d’esports practiques? 

 

Esports 0 1 2 3 4 

Alumnes 2 17 2 1 0 

 

Un 10% de l’alumnat no practica cap esport, mentre que el 90% restant sí que en practica. 

D’aquest 90%, hi ha un 85% que realitza un esport, mentre que un 15% en practica dos o tres. 

 

Pregunta 5. Quines activitats extraescolars realitzes? 

 

En aquesta pregunta, les respostes més nombroses han estat teatre, música, repàs, voleibol, 

natació i futbol. Les conclusions que podem extreure d’aquesta resposta són que els esports 

més practicats són el futbol, el voleibol i la natació. A més, hi ha una gran quantitat d’infants 

que duen a terme diverses activitats extraescolars que no suposen una despesa energètica com 

són: música, teatre o repàs escolar. Aquestes tres activitats extraescolars es repeteixen en els 

diferents cursos de primària. Això significa que hi ha una gran quantitat de nins/es que durant 

els temps que tenen una vegada acabada la jornada lectiva, el dediquen a activitats que no 

suposen una despesa energètica. 

 

Pregunta 6. Quan tens temps lliure després de l’escola, què fas? 

 

Activitats Mirar la 

televisió 

Jugar a 

videojocs 

Jugar amb la 

tablet o PC 

Fer algun 

esport 

Anar al 

parc 

Alumnes  16 9 9 14 8 

 

Hem de tenir en compte que molts d’alumnes han marcat diverses respostes, per tant hi pot 

haver alguns alumnes que facin diverses activitats, no només una en concret. D’aquí ens hem 

de fixar en la tendència que tenen els alumnes, és a dir, què és el que més fan en acabar la 

jornada escolar. Es pot dir que els alumnes de sisè, el que més fan és mirar la televisió. Aquí 
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s’observa com hi ha una gran quantitat d’alumnes que miren la televisió en el seu temps 

lliure. 

 

Pregunta 7. Normalment, quantes hores al dia dediques a veure la televisió, jugar a videojocs 

i a utilitzar l’ordinador? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 0 10 6 4 0 0 2 

 

Podem dir que tots els alumnes miren la televisió, juguen a videojocs o utilitzen l’ordinador 

cada dia, com a mínim una hora, la qual cosa, si dediquessin com a mínim aquesta hora a la 

realització d’activitat física s’aconseguiria arribar al mínim que indica la OMS, i es combatria 

contra el sedentarisme escolar. 

 

Pregunta 8. Realitzes algun tipus d’esport o activitat física amb el teu pare o mare? 

 

Sí No 

12 10 

 

Un 55% dels alumnes du a terme algun tipus d’activitat física o esports amb el seu pare o 

mare, mentre que un 45% no comparteix cap activitat física amb els seus pares/mares. Aquí 

s’observa com el nombre d’alumnes que no comparteix cap tipus d’activitat física amb el seu 

pare o mare ha augmentat respecte als alumnes de quart i cinquè curs, ja que a sisè quasi la 

meitat d’alumnes no comparteix cap activitat física o esport amb el seus pares/mares, respecte 

a l’altra meitat que sí que ho fa. Per tant, es pot afirmar que així com va augmentant l’edat 

dels infants, es va reduint el nombre de pares i mares que comparteixen activitats físiques amb 

els seus fills. 

 

Si has elegit l’opció “Sí”, quants de dies a la setmana? 

 

Dies 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 4 6 1 1 0 0 0 
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Hi ha molts de nins/es que no realitzen cap tipus d’activitat física o esport amb el seu pare o 

mare, però els que ho fan, el que més solen realitzar, entre d’altres activitats, és caminar, anar 

amb bicicleta, jugar a futbol o jugar a tennis. Cal destacar que no hi ha cap nin o nina de sisè 

que comparteixi més de 4 dies a la setmana algun tipus d’activitat física amb el seu pare o 

mare. 

 

 

5.2. Anàlisi general de les dades obtingudes 

 

A continuació es pot observar l’anàlisi del total de les dades obtingudes de la mostra de 71 

alumnes d’Educació Primària del CEIP Mitjà de Mar. D’aquesta forma, es podran comparar 

les dades amb les que fan referència a les Illes Balears o a les d’Espanya. 

Els infants de quart, cinquè i sisè d’Educació Primària tenen una edat compresa entre 9 i 12 

anys. La mostra està formada per 38 nins i 33 nines. 

 

Pregunta 1. Practiques algun tipus d’activitat física o esport quan surts de l’escola? 

 

Sí No 

64 7 

 

Sí

No

 

El 90% de la mostra realitza algun tipus d’activitat física o esport en horari extraescolar, 

mentre que un 10% no fa cap tipus d’activitat física. Per tant, podem dir que el percentatge 

d’alumnes que realitzen activitat física en acabar l’escola és elevat. 
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Pregunta 2. Quants de dies a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar els 

dies d’Educació Física que fas a l’escola). 

 

Dies 0 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 6 2 18 13 21 8 0 3 
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Un 9% dels alumnes no realitza cap tipus d’activitat física durant tota la setmana. D’altra 

banda, un 91% realitza activitat física com a mínim un dia a la setmana. Tot i això, d’aquest 

91%, només el 5% realitza activitat física durant tots els dies de la setmana, tal com recomana 

la OMS. 
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Pregunta 3. Quantes hores a la setmana practiques activitat física o esport (sense contar les 

hores d’Educació Física que fas a l’escola)? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 6 11 12 13 9 9 11 
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El 9% dels alumnes no du a terme cap hora d’activitat física durant la setmana, una vegada 

acabada la jornada escolar. D’altra banda el 91% dels nins i nines duen a terme com a mínim 

una hora setmanal d’activitat física o esport. Tot i això, hi ha una gran quantitat d’infants que 

no realitzen el mínim de 7 hores setmanals d’activitat física moderada, tal com diu la OMS. 
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Pregunta 4. Quants d’esports practiques? 

 

Esports 0 1 2 3 4 

Alumnes 8  40 17 5 1 
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Pel que fa a la pràctica d’esports, hi ha un 11% dels infants de quart, cinquè i sisè d’Educació 

Primària que no realitzen cap tipus d’esport. D’altra banda, el 89% en practiquen com a 

mínim un. 

 

Pregunta 5. Quines activitats extraescolars realitzes? 

 

En aquesta pregunta, les respostes més nombroses han estat música, anglès, repàs escolar, 

caminar, teatre, dansa, voleibol, anar amb bicicleta, futbol, tennis i  nedar. Les conclusions 

que podem extreure d’aquesta resposta són que els esports més practicats pels alumnes són el 

futbol, el voleibol, el tennis i la natació. D’altra banda, hi ha diverses activitats físiques que 

els alumnes realitzen per compte propi com són caminar o anar amb bicicleta. A més, hi ha 

una gran quantitat d’infants que duen a terme diverses activitats extraescolars que no suposen 

una despesa energètica com són música, anglès, repàs escolar o teatre. Per tant, hi ha molts 

d’infants que dediquen molt de temps a activitats que no suposen despesa energètica. Segons 

l’estudi del Consejo Superior de Deportes (2011) anomenat “Los hábitos deportivos de la 
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población escolar en España”, entre les activitats fisicoesportives practicades per la població 

escolar destaquen el futbol, anar amb bicicleta, sortir a córrer, jugar a bàsquet, patinar i 

practicar esports de raqueta. Per tant, les activitats fisicoesportives més practicades, tant a 

nivell espanyol com a nivell d’un centre escolar de Mallorca, concretament el CEIP Mitjà de 

Mar, són semblants. 

 

Pregunta 6. Quan tens temps lliure després de l’escola, què fas? 

 

Activitats Mirar la 

televisió 

Jugar a 

videojocs 

Jugar amb la 

tablet o PC 

Fer algun 

esport 

Anar al 

parc 

Alumnes  38 22 28 42 27 
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En aquesta pregunta es pot observar com les tecnologies ocupen un espai especial en la vida 

dels infants, ja que hi ha una gran quantitat que mira la televisió, juga amb la tablet, 

l’ordinador o amb videojocs. Tot i això, també hi ha bastants alumnes que practiquen esport 

en el seu temps lliure. 
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Pregunta 7. Normalment, quantes hores al dia dediques a veure la televisió, jugar a videojocs 

i a utilitzar l’ordinador? 

 

Hores 0 1 2 3 4 5 Més de 5 

Alumnes 1 26 26 13 2 0 3 
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Pràcticament tots els alumnes utilitzen les noves tecnologies com a mínim una hora cada dia. 

La dada més preocupant és que el 25% dels infants li dediquen entre 3 i més de 5 hores al dia. 

Això suposa que no tinguin temps per dur a terme activitats físiques que els hi suposi una 

despesa energètica o que no li puguin dedicar el temps necessari als deures o a estudiar, i per 

tant, que això afecti al seu expedient acadèmic i a la seva salut. A més, un altre aspecte a tenir 

en compte és el sedentarisme escolar, ja que aquests nins/es tendeixen a dedicar més temps a 

les noves tecnologies, que no suposen una despesa energètica, que a la realització d’activitat 

física. 
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Pregunta 8. Realitzes algun tipus d’esport o activitat física amb el teu pare o mare? 

Sí No 

52 19 

 

Sí

No

 

El 73% dels nins i nines de quart, cinquè i sisè comparteixen amb el seu pare o mare algun 

tipus d’activitat física o esport. Cal destacar que com més augmenta l’edat dels infants, més 

disminueix la quantitat de nins/es que comparteixen activitats físiques amb els seus pares o 

mares. 

Si has elegit l’opció “Sí”, quants de dies a la setmana? 

Dies 1 2 3 4 5 6 7 

Alumnes 10 18 10 8 3 1 2 
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Del percentatge anterior del 73%, el percentatge que més destaca és el del 35%, que correspon 

als pares que comparteixen amb els seus fills alguna activitat física o esport dos dies a la 

setmana. 

 

 

5.3. Comparativa de les dades obtingudes 

 

Com afirma l’estudi del Consejo Superior de Deportes (2011) anomenat “Los hábitos 

deportivos de la población escolar en España”, a nivell nacional hi ha un 83% de la població 

en edat escolar que realitza algun tipus d’activitat física una vegada acabada la jornada 

lectiva. Al CEIP Mitjà de Mar, el percentatge és un poc més elevat ja que el 90% afirma dur a 

terme algun tipus d’activitat física en horari extraescolar. Malgrat això, aquests percentatges 

s’haurien d’augmentar per combatre així el sedentarisme escolar i millorar la salut dels 

infants. 

 

Segons el mateix estudi, a l’estat espanyol hi ha un 63% de la població escolar que com a 

mínim fa una hora d’activitat fisicoesportiva organitzada a la setmana. Pel que fa a les Illes 

Balears, l’estudi “EPOIB”  (2007) afirma que el percentatge d’alumnes que realitzen algun 

tipus d’activitat fisicoesportiva fora de l’horari lectiu correspon al 82%. D’altra banda, al 

centre CEIP Mitjà de Mar, hi ha un 89% dels alumnes de quart, cinquè i sisè que com a 

mínim realitzen una hora d’activitat fisicoesportiva setmanalment. Tot i això, no tots els nins i 

nines arriben a realitzar una hora d’activitat física moderada al dia, i per tant no compleixen 

amb el mínim que indica l’Organització Mundial de la Salut. 

 

Del percentatge anterior de la població escolar d’Espanya (63%), un 68% practica només una 

activitat fisicoesportiva, un 23% en realitza dues i un 9% en practica tres o més. Pel que fa al 

CEIP Mitjà de Mar, del 89% dels infants que practiquen algun esport, un 63% realitza només 

una activitat fisicoesportiva, un 27% en practica dues i un 10% en realitza tres o més. Per tant, 

el percentatge global del CEIP Mitjà de Mar és superior al percentatge a nivell Espanyol. Tot 

i això, pel que fa a la quantitat d’esports practicats, els percentatges estan més igualats. 
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Pel que fa a l’anàlisi de les hores d’activitat física o esport que realitzen els infants en horari 

extraescolar, s’ha realitzat a partir de la taula de referència de l’estudi “Los hábitos deportivos 

de la población escolar en España” (2011). 

 

 

Persones sedentàries 0-2 hores de pràctica d’activitat física a la setmana 

Persones moderadament 

sedentàries 

3 hores de pràctica d’activitat física a la setmana 

Persones moderadament 

actives 

4 hores de pràctica d’activitat física a la setmana 

Persones actives 5 o més hores de pràctica d’activitat física a la setmana 

 

 

A Espanya, del total de la població escolar, un 35% són persones sedentàries, un 11% 

persones moderadament sedentàries, un 11% persones moderadament actives i un 43% 

persones actives. Per tant, el percentatge més elevat correspon a persones actives, tot i que hi 

ha un percentatge molt gran que fa referència als infants sedentaris de l’estat espanyol. 

Referent a les Illes Balears, de la població escolar, hi ha un 34% de persones sedentàries, un 

14% de persones moderadament sedentàries, un 14% de persones moderadament actives i un 

38% de persones actives. Pel que fa al CEIP Mitjà de Mar, es pot dir que el 41% dels alumnes 

de quart, cinquè i sisè són sedentaris, el 18% són moderadament sedentaris, el 13% 

moderadament actius i el 28% són actius. Per tant, els percentatges referents al sedentarisme 

de la població escolar són molt elevats, fins i tot, al CEIP Mitjà de Mar hi ha més nins/es 

sedentaris que actius. 
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La família és un aspecte molt important a tenir en compte per a la motivació dels infants a 

l’hora de realitzar activitat fisicoesportiva ja que és un model per ells. A Espanya, el 71% de 

la població escolar afirma dur a terme activitats fisicoesportives amb algun membre familiar 

que viu a la mateixa llar que l’infant. Tot i això, la pràctica d’activitat física amb algun 

membre de la família, va disminuint segons va augmentat l’edat dels nins/es. Així que, als 8-9 

anys el percentatge de familiars que duen a terme activitat física amb els infants és del 83%, 

als 10-11 anys disminueix fins al 80% i als 12-13 anys hi ha una gran reducció al 68%. Pel 

que fa als alumnes del CEIP Mitjà de Mar, el 73% dels alumnes afirmen realitzar amb el seu 

pare o mare algun tipus d’activitat física. També, es pot observar una reducció del percentatge 

segons va augmentat l’edat, ja que el percentatge d’alumnes de quart que comparteix activitat 

física amb el seu pare o mare correspon al 92%, el dels alumnes de cinquè és el 70% i el dels 

alumnes de sisè és el 55%. Per tant, s’observa una gran reducció així com va augmentat l’edat 

dels infants. 

 

En el següent gràfic es pot observar com el percentatge va disminuint així com va augmentat 

l’edat dels infants: 
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Un altre aspecte a analitzar és la quantitat d’hores que els infants dediquen a veure la 

televisió, jugar a videojocs o a l’ordinador. Segons l’estudi “EPOIB” (2007), a les Illes 

Balears, els nins i nines dediquen una mitja de 2,2 hores diàries a aquestes tecnologies, mentre 

que al CEIP Mitjà de Mar, la mitja dels alumnes és de 2 hores cada dia. Pel que fa a la 

distribució del nombre d’hores al dia destinades a veure la televisió, jugar a videojocs o a 

l’ordinador, a les Illes Balears, els percentatges són els següents: 
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D’altra banda, la distribució del nombre d’hores diàries destinades a veure la televisió, jugar a 

videojocs o a l’ordinador, al CEIP Mitjà de Mar, és la següent: 
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Així que, els percentatges a les Illes Balears pel que fa a 1 i 2 hores diàries, són inferiors als 

percentatges del CEIP Mitjà de Mar. En canvi, a les Illes Balears els percentatges respecte a 3 

hores al dia, 4 hores i 5 o més, són més elevats que al CEIP Mitjà de Mar. Per tant, en aquest 

centre en concret, la gran majoria d’alumnes mira la televisió, juga a videojocs o a l’ordinador 

entre 1 i 2 hores cada dia. 
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6. INTERVENCIÓ 

  

Una vegada realitzada la investigació, s’ha observat que els resultats obtinguts no són 

favorables. Per això es planteja un protocol d’intervenció basat en l’evidència dels nivells 

d’activitat física del alumnes del centre escolar CEIP Mitjà de Mar. Amb aquesta intervenció 

el que es pretén aconseguir és la conscienciació per part dels infants de la importància que té 

la pràctica d’activitat física i que vagin incorporant aquesta pràctica a la seva vida quotidiana. 

Per això, des de l’escola es vol promocionar l’activitat física, acostant als nins i nines les 

pràctiques esportives que es realitzen al seu poble i, d’aquesta forma, animar-los a la pràctica 

d’activitat fisicoesportiva una vegada acabada la jornada lectiva. 

 

La intervenció s’anomena: La setmana esportiva. Consisteix en que una vegada per trimestre 

hi haurà al centre escolar una setmana dedicada als esports que es duen a terme al poble de 

Porto Cristo. Per tal d’organitzar aquesta setmana, prèviament es parlarà amb els monitors de 

cada tipus d’esport que es realitza al poble. Cada dia de la setmana vindrà al centre un 

monitor (o els alumnes es traslladaran al lloc on s’hagi de desenvolupar la sessió), i realitzarà  

presentacions motivadores per anar introduint l’esport. Seguidament, el monitor realitzarà una 

sessió pràctica de l’esport. Per a cada cicle es realitzarà una presentació i sessió pràctica 

adaptada al diferents nivells dels infants. Per tant, cada dia es dedicarà a un esport diferent, i 

cada cicle tindrà unes hores per practicar-ho i anar realitzant les diverses activitats proposades 

amb l’esport corresponent. D’aquesta forma tots els alumnes d’Educació Primària del centre 

aniran practicant l’esport corresponent durant el mateix dia. Així, els nins i nines coneixeran i 

realitzaran cinc esports diferents durant la setmana. La setmana esportiva es durà a terme una 

vegada cada trimestre, és a dir, que els infants tindran tres setmanes esportives per curs. Si 

tots els monitors dels esports que es practiquen al poble ja han vingut a promocionar el seu 

esport corresponent, els mestres d’Educació Física seguiran realitzant les jornades a partir de 

d’activitats físiques que es poden practicar als diversos espais del poble, com anar amb 

bicicleta, patinar, etc. 

 

Abans d’iniciar les setmanes esportives, els mestres de l’àrea d’Educació Física hauran 

realitzat una llista amb els diferents esports que es duen a terme al poble que tenen monitors 

interessats en participar en aquestes setmanes esportives que realitza el centre. Després, dues 

setmanes abans de començar la setmana esportiva es posaran en contacte amb els cinc 

monitors que hauran de promocionar els esports durant la setmana esportiva, per planificar els 
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horaris i les sessions. Així, els mestres sabran en tot moment en que consistiran les sessions 

que realitzaran els infants i el paper que hauran de dur a terme durant les sessions. A més, si 

la sessió d’algun esport es realitza en un espai diferent al del centre escolar, es demanaran 

autoritzacions als pares dels infants, per poder desplaçar-se al lloc indicat. 

 

Els diferents esports que es practiquen a Porto Cristo i que estarien disposats a participar en 

les setmanes esportives serien els següents: 

 

Esport Lloc on es desenvoluparia 

la sessió 

Telèfon de contacte 

Bàsquet Poliesportiu 606 73 75 19 

Judo Poliesportiu 669 05 06 48 

Vela Club nàutic 971 82 12 53 

Tennis Pista de tennis (camp de 

futbol) 

629 45 87 29 

Natació  Piscina del club nàutic 971 55 91 55 

Gimnàstica artística Poliesportiu 662 32 03 82 

Voleibol Poliesportiu 660 01 15 57 

Futbol sala Poliesportiu 662 32 03 82 

Dansa moderna Poliesportiu 971 82 06 42 

Futbol Camp de futbol 971 82 17 49 

Zumba Poliesportiu 971 82 06 42 

Bàdminton Poliesportiu 662 32 03 82 

Aeròbic Poliesportiu 971 82 06 42 

Pàdel Pista de pàdel (camp de 

futbol) 

662 32 03 82 
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7. CONCLUSIONS 

 

La societat actual ha sofert diversos canvis que han repercutit en els estils de vida dels 

ciutadans. Actualment, hi ha una gran quantitat de persones que, tant a nivell mundial com a 

nivell local en particular, duen una vida sedentària. Aquest fet provoca que no tinguin una 

vida activa i saludable. Per tant, aquest problema s’ha de solucionar promocionant i animant a 

les persones en la pràctica d’activitats fisicoesportives i a dur una vida saludable. Aquest 

problema també afecta als infants, per això des de les escoles se’ls ha de conscienciar de la 

importància que té dur un estil de vida actiu, ja que aporta molts de beneficis a nivell de salut. 

Per tot això, s’han de cercar solucions per reduir o acabar amb aquest problema que afecta a 

tots els individus del món, fins i tot als infants. Des dels centres escolars, que són la base de 

l’educació de la ciutadania, s’ha de fomentar l’estil de vida actiu i saludable, promocionant les 

activitats físiques i/o els esports, i motivant a l’alumnat a la pràctica d’aquests. A la nostra 

societat hi ha una gran quantitat d’infants que no duen a terme ni com a mínim una hora diària 

d’activitat física tal com recomana la OMS. A més, els infants actualment realitzen activitats 

extraescolars, però moltes d’elles no els hi suposa una despesa energètica, com música, 

anglès, etc. A tot això s’ha de sumar la gran quantitat de temps que dediquen els infants a les 

noves tecnologies com els ordinadors, la televisió, els videojocs, etc. Per tot això, a la societat 

actual hi ha molts d’infants que no duen a terme activitat física durant el temps necessari 

corresponent per a la seva edat. Per tant, hi ha molts nins i nines sedentaris. Això provoca 

molts problemes per a la salut dels infants. Per evitar aquest fet s’han de motivar i 

conscienciar als infants de la importància de l’activitat física, fins arribar a aconseguir que 

incorporin a la seva vida quotidiana l’activitat física. 
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9. ANNEX 

 

Qüestionari utilitzat per dur a terme el procés d’investigació. 

 


