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Resum
Aquest Treball de Final de Grau argumenta una problemàtica existent: la manca de
pràctica d'activitat física d'una gran majoria de joves i adolescents que els condueix a
patir sedentarisme i obesitat, malalties que augmenten amb els pas dels anys. Així
doncs, el present treball proposa que els centres de secundària siguin els llocs
adequats on començar a eradicar l'augment de les citades malalties i, a més es
proposa també el plantejament d'un possible mètode de solució com és l'ús
d'aplicacions m-Health a l'aula.

De tal manera que, l'ús d'aquestes aplicacions a les aules dels centres de secundària,
les quals estan destinades a la promoció de bons hàbits de vida saludable i la
realització d'activitat física, pot influir en la major consciència dels alumnes sobre
l'existència d'aquestes malalties, i al mateix temps pot provocar un canvi en els seus
hàbits i el seu dia a dia.

En conseqüència, s'ha realitzat una investigació quantitativa i experimental pre-post a
diferents alumnes de centres de secundària de la Catalunya Central (Institut Sant
Ramon, Escola Arrels i Institut Quercus) per tal de valorar quins beneficis o perjudicis
té una intervenció m-Health a joves de 15 i 16 anys.
Paraules claus: activitat física, salut, exercici física, sedentarisme, obesitat, inactivitat
física, promoció, conscienciació, aplicacions 2.0, m-Health, Fundació SHE, centres de
secundària, intervenció.

Abstract
This Final Project deals with some existing problems: a vast majority of young people
and adolescents don’t practise sports regularly and they have a sedentary lifestyle that
leads them to obesity, which usually increases as time goes by. Thus, the present
study suggests that high schools are the right places to start eradicating the increase of
these diseases. In addition, the use of some m-Health applications is outlined as a
possible solution.

These applications are aimed at promoting healthy lifestyle habits and physical activity.
Therefore, the use of applications in the classrooms of secondary schools can
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influence the awareness of students about the existence of these diseases. Moreover,
at the same time, it can cause a change in their habits and their daily life.

Consequently, a quantitative and experimental investigation has been carried out in
different secondary schools of Catalunya Central (Institut Sant Ramon, Escola Arrels i
Institut Quercus) in order to assess the benefits and the disadvantages of the use of mHealth with 15-16-year-old students.
Key words: physical activity, health, physical exercise, sedentary lifestyle, obesity,
physical inactivity, promotion, awareness, applications 2.0, m-Health, SHE Foundation,
secondary schools, intervention.
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1. Introducció
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, durant el quart curs del Grau
de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) es realitza el Treball Final de Grau.

El projecte que tens entre les mans, té com a finalitat demostrar-me a mi mateix el
nivell d'adquisició de les competències de la titulació, i dels principis que fonamentaran
la futura tasca com a professional. De tal manera que per poder-lo realitzar he escollit
una temàtica seguint sempre l'itinerari que he triat, en aquest cas, en l'àmbit de
l'Activitat Física i Qualitat de Vida.

Al llarg de la carrera de CAFE, he tingut molt clar que el Treball de Final de Grau havia
d'estar relacionat amb alguna investigació i/o projecte directament relacionat amb la
divulgació o la promoció d'hàbits saludables entre la població. Per aquest motiu, el
Treball Final de Grau que presento a continuació és l'estudi d'una intervenció pilot amb
aplicacions m-Healths a diferents centres de secundària de la Catalunya Central
durant l'assignatura d'Educació Física.

Per tal de poder desenvolupar el projecte, he establert un marc teòric en el qual podré
disposar de les eines i els coneixements suficients per poder realitzar l'estudi
quantitatiu i experimental pre-post. Per tant, disposaré de més recursos per poder
donar resposta a la pregunta de recerca, i assolir així objectius que em plantejo i, en
conseqüència, i verificar i/o refusar la meva hipòtesi.

L'objectiu d'aquest Treball de Final de Grau és doncs, conèixer quin és l'impacte d'una
intervenció m-Health a joves de 3r i 4t d'ESO de diferents centres de secundària de la
Catalunya Central per tal de promoure la realització d'activitat física de forma habitual
fora del centre, augmentar el nivell de

satisfacció i d'utilitat envers la matèria

d'Educació Física.

Així doncs, entenc que la matèria d'Educació Física és molt important per promocionar
i incentivar els alumnes donant-los a conèixer la importància de realitzar activitat física
i seguir uns valors saludables dins i fora dels centres de secundària per tal que, en un
futur, aquets puguin gaudir d'un cos i d'una ment sana, i així fer una millor societat
possible en aspectes de salut.
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El treball s'estructura en sis parts. Primerament una introducció, a continuació la
fonamentació teòrica per poder dur a terme la recerca que es planteja. Tot seguit es
troba l'apartat de la pregunta de recerca i la hipòtesi del Treball de Final de Grau, a
continuació una explicació de la metodologia emprada per poder extreure els resultats.
Per acabar, l'apartat de discussió on s'argumenta l'objectiu del treball, s'extreu els
principals resultats per comparar-los amb altres articles i/o estudis citats en aquest
propi Treball de Final de Grau, i finalment, les conclusions.
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2. Fonamentació teòrica
2.1. Beneficis saludables de l'activitat física en els adolescents
Primerament, cal exposar la teoria, sempre fomentada en estudis o articles de diversos
autos, amb la finalitat d'analitzar la greu epidèmia que pateixen molts joves respecte a
les malalties com al sedentarisme que condueixen a l'obesitat i a possibles problemes
cardíacs en un futur. Així doncs, a continuació es detallaran les raons de la manca de
pràctica d'activitat física dels joves i adolescents, i quines poden ser les possibles
solucions al respecte.

Aznar i Webster (2006), en el seu article que expliquen l'activitat física i la salut en
l'etapa de l'adolescència, confirmen que l'activitat física regular està associada a una
vida més saludable. No obstant, la majoria de les persones no desenvolupen una
activitat física suficient com per aconseguir beneficis saludables. La inactivitat física
està reconeguda com un dels principals factors de risc de les malalties cròniques i
constitueixen entre el segon i el sisè factor de risc més important en relació a la
càrrega de la malaltia a la població occidental.

Abans de continuar avançant amb el següent punt cal, definir els conceptes d'activitat
física, i el de salut i així establir quin és el significat de cada terme. Aznar i Webster
(2006) els defineixen de la següent forma:
•

Activitat física: moviment corporal produït per l'acció muscular voluntària que
augmenta la despesa energètica sobre el nivell basal.

•

Salut:estat de complet benestar físic, mental i social, i no només d'absència
d'infeccions o malalties. (Organització Mundial de la Salut, 1946).

Un cop definits els conceptes, d'activitat física i salut, cal conèixer el motiu o motius de
la manca de realització d'activitat física en la població. En l'article realitzat per Drobnic
(2013) el qual evidencia la millora de l'aprenentatge i del rendiment escolar a través de
l'activitat física, afirma que la manca de realització d'activitat física és degut a que en
els països desenvolupats, la pràctica d'activitat física es limita pràcticament al temps
d'oci, mentre que des de fa milions d'anys i fins la Revolució Industrial l'activitat física
intensa era una part essencial de la vida diària de l'home, no només com a eina
10
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necessària per aconseguir el suport necessari sinó també com un component integral
de la vida religiosa, social i cultural.

Tal i com diu Medina (2003), en el seu estudi relacionat amb l'activitat física i la salut
integral, la pràctica d'activitat física diària és una part important de la promoció de la
salut, juntament amb una alimentació adequada, un descans adequat, uns correctes
hàbits posturals i higiènics i abstenir-se de consumir tabac i alcohol. En aquest mateix
sentit, Soldevila i Bartroli (2010), a través de l'Agència de Salut Pública de Barcelona,
corroboren que la realització d'activitat física és positiva per a la salut poblacional i ho
justifiquen d'acord amb els següents aspectes:
•

És una activitat dinàmica i sovint amb un alt component lúdic. Això pot ser un
element motivador que afavoreix una actitud oberta a relacionar-se i a
participar.

•

És una activitat de contacte amb el propi cos. Això permet treballar aspectes
relacionats amb l'autoimatge i la presa de consciencia de les pròpies
potencialitats i limitacions.

•

És una activitat que es fa sovint en grup, la qual cosa facilita que es treballin
habilitats com la integració social, coordinació i col·laboració amb els altres per
assolir objectiu comuns, respectar les diferències i ser tolent.

•

Les dinàmiques que moltes vegades s'estableixen reprodueixen aquelles que
es donen a la societat i en el món dels adults (guanyar/perdre,
autoritat/creativitat,

inclusió/exclusió,

competitivitat/cooperació

i

esforç/relaxació) i, per tant, poden ser útils per aprendre a gestionar-les de
manera adaptativa.

De tal manera que, es fa palès que la realització d'activitat física augmenta la
positivitat del problema. Soldevilla i Bartroli (2010) i Drobnic (2013) coincideixen en el
fet de destacar que, la pràctica d'activitat física a l'adolescència, tant si es practica a
nivell competitiu, com si es fa de forma lúdica, també conté una sèrie de beneficis
físics, psicològics i socials els quals, es detallen a continuació (Taula 1):
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Beneficis físics
• Ajuda a controlar el
pes corporal.
• Millora la salut
ossea.
• Millora la força i la
resistència
muscular.

Beneficis psicològics
• Millora la capacitat d'atenció.

Beneficis socials
• Millora el benestar
psicològic, la

• Millora el rendiment acadèmic.
• Millora l'adquisició de valors
positius com la fortalesa, la
prudència, la humilitat, la

confiança amb un
mateix i l'autoestima.
• Redueix l'ansietat i
la depressió.

perseverança, el treball en
equip i el coratge.

• Afavoreix la
sociabilitat i

• Millora la salut

l'autonomia.

cardiovascular i
metabòlica.
• Afavoreix l'augment
del HDL colesterol,
és a dir, el
"colesterol bo".
• Redueix el risc de
tenir diabetis i
alguns tipus de
càncers.

Taula 1: Beneficis de l'activitat física. Font: Agencia de Salut Pública de Barcelona, pàg. 6.

A més, Drobnic (2013) assegura que un benefici indirecte de l'activitat física és el fet
de que un adolescent actiu té més possibilitats de ser un adult actiu ja que els hàbits
físics adquirits durant la infància i l'adolescència tendeixen a mantenir-se a les etapes
posteriors. Assolir uns bons hàbits avui, t'ajudarà al dia de demà.

Exposats doncs els beneficis de realitzar activitat física en l'etapa d'adolescència és
necessari enumerar les pautes que han de tenir presents els joves per tal dur a terme
una activitat física "sana" i al mateix temps de forma controlada.

Des de fa uns anys, les administracions incentiven i promocionen la pràctica d'activitat
física, ja sigui entre els més joves o els més grans d'edat. Així doncs, el Departament
12
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de Salut de la Generalitat de Catalunya divulga i promociona l'activitat física i la salut
amb diferents estratègies de promoció de la salut anuncis, com el que es mostra a
continuació (Imatge 1):

Imatge 1: Piràmide de la Salut. Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) (2010) en el seu estudi de recomanacions
mundials sobre l'activitat física per la salut, també divulga recomanacions a nens/es de
cinc a disset anys, com són les següents:
•

Han d'acumular, com a mínim, 60 minuts diaris d'activitat física moderada o
vigorosa.

•

L'activitat física diària ha de ser, en major part, aeròbica. Convé incorporar
activitats vigoroses, per enfortir els músculs i els ossos, com a mínim tres cops
a la setmana.

•

L'activitat física durant més de 60 minuts aporta beneficis addicionals per la
salut.

Abans d'avançar, és important definir conceptes com intensitat moderada o intensitat
vigorosa, així com els seus nivells graduals.
En primer lloc, cal diferenciar entre intensitat moderada i vigorosa. En el seu article,
Drobnic (2013) defineix la intensitat moderada com aquella que s'inicia la sensació de
13
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calor i sudoració, però el ritme de l'exercici permet parlar. Aquesta intensitat es pot
mantenir durant molts minuts i no provoca fatiga excessiva o cansament extrem a
persones sanes quan es porta a terme durant un període de temps perllongat. Uns
exemples d'intensitat moderada són: passejar, anar amb bicicleta, ballar o la natació
suau.

En canvi, la intensitat vigorosa és aquella sensació de calor forta, la respiració és més
difícil (manca d'alè) i les pulsacions per minut són elevades. Per exemple: anar a
córrer, la natació a nivell avançat o la majoria d'esports d'equip com el bàsquet o el
hoquei.

En segon lloc, cal descriure els cinc "nivells graduals" d'activitat física a partir dels tipus
d'activitats, la freqüència, la intensitat i la duració. Aquesta descripció (taula 2) s'ha
extret de l'article d'Aznar i Webster (2006) sobre l'activitat física i la salut durant la
infància i l'adolescència publicat per la Secretaria General del Ministeri d'Educació i
Ciència del govern espanyol. Aquesta taula ens mostra quin tipus de nivells d'activitat
física es pot dur a terme i quin són els seus models d'activitat i els respectius beneficis:

Nivell

Descriptor

Model d'activitat

Beneficis per la salut

• Sempre va amb vehicle al centre

Cap.

escolar o utilitza el transport
públic.
• Realitza poca educació física o

1

Inactiu

jocs actius al centre.
• Dedica molt temps [...] a la
televisió,

a

Internet

o

als

videojocs.
• Inexistència d'oci actiu

2

Poc actiu

Realitza una o més de les següents

Certes protecció davant

activitats:

d'algunes

• Alguns desplaçaments actius al

cròniques.

Es

pot

centre escolar a peu o en

considerar

com

un

bicicleta.

"trampolí" per arribar al

• Alguna

activitat

d'Educació

Física o de joc actiu en el centre
(<1 hora/dia).

14
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Nivell

Descriptor

Model d'activitat

Beneficis per la salut

• Algunes activitats poc exigents a
casa, com escombrar, netejar o
activitats de jardineria.
• Algunes

activitats

d'oci

d'intensitat lleu (<1 hora/dia).
Realitza una o més de les següents

Alt nivell de protecció

activitats:

davant a les malalties

•

Desplaçament actiu i periòdic al

cròniques . Risc mínim de

centre a peu o amb bicicleta.

lesionar-se o d'efectes

Molt actiu al centre en matèria

adverses per la salut.

Moderadament

3

actiu

•

d'Educació Física (>1 hora/dia).
(recomanat)

•

Activitats

periòdiques

de

jardineria o tasques de casa.
•

Oci o esport actiu i periòdic
d'intensitat moderada.

Realitza la majoria de les següents

Màxima protecció davant

activitats:

les malalties cròniques.

•

Desplaçament actiu i periòdic al

Lleu increment de risc de

centre a peu o amb bicicleta.

lesions i d'altes potencials

Molt actiu en el centre en

efectes adversos per la

matèria d'Educació Física (>1

salut.

•

4

Molt actiu

hora/dia).
•

Activitats

periòdiques

de

jardineria o de feines de casa.
•

Oci i esport actiu i periòdic
d'intensitat vigorosa.

•

5

Extremadament

quantitats

Màxima protecció davant

d'entrenament

a les malalties cròniques.

Realitza

grans

d'esport

o

vigorós o molt vigorós.

actiu

Increment del risc de
lesions i d'altres
potencials efectes
adversos per la salut.

Taula 2: Nivells d''activitat física. Font: Secretaria General Tècnica, Ministeri d'Educació i Ciència, pàg. 39-40.

Cal no descuidar la punta de la piràmide del cartell promocional d'activitat física i salut
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Imatge 1), aquesta és la
inactivitat. Així doncs, a més de les recomanacions vistes anteriorment, Drobnic (2013)
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afirma que els organisme internacionals no recomanen sobrepassar com límit màxim
més de dos hores al dia mirant la televisió o davant de l'ordinador durant el temps
lliure. És a dir, no és suficient només complir amb les recomanacions sobre la pràctica
d'activitat física sinó que no es pot permetre als nois/es estar davant de l'ordinador o la
televisió durant un temps excessiu.

En aquest sentit, l'article publicat pel Ministeri de Sanitat (2015) sobre les
recomanacions d'activitat física per la salut i la reducció del sedentarisme diu que entre
els cinc a disset anys han de reduir els períodes sedentaris prolongats, és a dir, han
de:
•

Limitar el temps davant de la televisió o altres pantalles (mòbils, videojocs i
ordinadors) amb objectius recreatius d'un màxim de dos hores al dia.

•

Minimitzar el temps de transport motoritzat (amb cotxe, amb autobús i amb
metro) i fomentar el transport actiu, anant a peu o amb bicicleta.

•

Per acabar, fomentar les activitats a l'aire lliure.

Consegüentment, queden afirmades, per diferents autors, les recomanacions que han
de seguir els joves a l'hora d'efectuar activitat física i les mesures que han de complir
per no prolongar les hores dedicades al sedentarisme.

2.2. Prevalença d'activitat física en adolescents
En aquest apartat, es fa èmfasi a la prevalença d'activitat física que han seguit els
joves durant els darrers anys. En l'estudi del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya sobre les tendències d'obesitat, hàbits alimentaris de l'activitat física dels
joves adolescents de Catalunya publicada per Serra i Ribes (2009) assenyalen que a
l'any 2002 la tendència dels joves de 10 a 17 que anaven caminant cap a classe tot
realitzant, com a mínim, trenta minuts diaris d'activitat física moderada era del 18,5%
del total. Pel que fa els nois era un 16%, mentre que les noies és del 21% (Gràfic 1).

Pel que fa l'activitat física vigorosa, segons Serra i Ribes (2009) denoten que el diuen
28,5% dels joves de 10 a 17 anys al 2002 realitzava almenys vint minuts d'activitat
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vigorosa cada dia de la setmana. El percentatge dels nois era del 36%,
36% mentre que el
de les noies era del 21% (Gràfic
Gràfic 1).
1

Tot i això, Serra i Ribes (2009)
(2009 indiquen que a l'any 2002 el 34,5% dels joves de 10 a
17 anys adquirien hàbits de sedentarisme
ntarisme en el temps de lleure. El 22% dels nois eren
sedentaris,
is, mentre que el de les noies era del 47% (Gràfic 1).

Percentatges d'activitat física entre adolescents a
Catalunya
47%
Percentatge (%)

50
36%

40

21%

21%

30

22%

16%
20

Nois

10

Noies

0
30' minuts diaris
d'AF moderada

20' minuts diaris
d'AF vigorosa

Hàbits de
sedentarisme en el
temps lliure

Diferents activitats
Gràfic 1: Percentatges d'Activitat Física entre adolescents a Catalunya l'any 2002. Font: Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, pàg. 34.

A partir d'aquestes dades extretes per l'estudi del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, es pot deduir que l'índex recomanat d'activitat física diària és
molt baix (als voltants del 20% del total dels joves ho compleixen). Pel que fa les
dades a nivell de sedentarisme, sobretot en les noies, es pot observar que són molt
altes (gairebé del 50% del total d'adolescents).

Així doncs, Serra i Ribes (2009)
(2009 en el seu article conclouen que els valors de
sedentarisme en el temps de lleure són molt alts. Si es pensa en les recomanacions
sobre activitat física adreçades a la població de 6 a 18 anys difícilment podem creure
que la població catalana s'adhereix a aquestes recomanacions.
recomanacions. L'hàbit de caminar ha
disminuït en aquest
st grup de població. El fet de caminar representa una despesa
energètica molt important,, especialment entre la població que no realitza activitat física
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en el lleure. Per acabar, de manera similar a altres estudis, val a dir que les noies són
les més sedentàries.

2.3. L'Educació Física als centres de secundària
2.3.1. Contribució de l'Educació Física en assolir les recomanacions
d'activitat física
La finalitat del present apartat és argumentar quina ha de ser la funció de l'Educació
Física per tal d'incentivar als alumnes de secundària a l'hora de practicar activitat física
fora del centre de secundària.

A nivell mundial, l'OMS (2004) remarca la tasca de les escoles en recolzar una
alimentació sana i promocionar la pràctica d'activitat física degut a l'influencia en la
vida d'una gran part dels nois/es. Consegüentment, cal impulsar que les escoles
imparteixin Educació Física tots els dies, i que, aquests gaudeixin de les instal·lacions
i l'equipament adequat.

L'OMS (1998), en la reunió que es va celebrar a Esberj sobre el foment de l'activitat
física a les escoles, també indica que els centres de secundària disposen
d'oportunitats excepcionals per impartir una activitat física adequada als joves, i ho
sustenta ens els següents motius:
•

Tenen el deure de activar tots els aspectes del desenvolupament i la maduració
dels nens i els joves.

•

Brinden una activitat física per tots i en les condicions d'igualtat.

•

Ofereixen als joves, a la majoria de països, mitjançant programes d'educació
física, l'oportunitat obligatòria de practicar l'activitat física i rebre un
aprenentatge de respecte.

•

L'Educació Física és l'única matèria del pla d'estudis que treballa principalment
sobre l'activitat física.

•

A l'Educació Física practiquen fins i tot els joves inactius.
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•

L'edat escolar és el moment òptim de la vida per beneficiar-se de l'activitat
física constant i adaptar-la com a hàbit.

•

Poden

brindar

sessions

periòdiques

d'educació

i

activitat

físiques

adequadament estructurades i supervisades.
•

Els professors que imparteixen i supervisen l'Educació Física coneixen els
estudiants i són responsables del seu desenvolupament i benestar.

A més, a Europa, la Comissió Europea (2013) a l'estudi sobre l'Educació Física i
l'esport als centres escolars d'Europa afirma que aquesta matèria ha d'oferir als joves
una excel·lent oportunitat per tal d'aprendre i practicar una sèrie de destreses,
contribuint potencialment, a millorar la condició física i la salut al llarg de tota la vida.
Les Directius de la Unió Europea insten a que es presenti una atenció especial als
problemes de salut ocasionats pel descens de l'activitat física entre els joves, aquest
problema porta a l'augment del sedentarisme i l'obesitat entre els adolescents.

A nivell Estatal, es va establir en el Boletín Oficial del Estado (BOE) (2007) que
l'assignatura d'Educació Física a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) ha de
contribuir en el desenvolupament de les capacitats instrumentals i ha de generar hàbits
de pràctica continuada de la activitat física. De manera que, el BOE (2007) reafirma
que a través de l'exercici físic es contribueix a la conservació i la millora de la salut i
l'estat físic i a la prevenció de determinades malalties. Resulta necessari per tal de
compensar el sedentarisme habitual de la societat actual. L'Educació Física actua en
aquest sentit com a factor de prevenció de primer ordre.

Pel que fa a Catalunya, el Currículum Educatiu de Secundària Obligatòria (CESO) del
Departament d'Educació (2008) també especifica que l'alumnat ha d'esforçar-se per
millorar el seu nivell de condició física i contribuir al desenvolupament corporal
harmònic. Aquesta millora s'ha d'enquadrar en un marc saludable, per això és
important que els nois/es coneguin els beneficis de l'activitat física regular sobre
l'organisme.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i els valors propis d'una
societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l'entorn.
19

Treball de Final de Grau, curs 2014-2015

En conseqüència, tant a nivell mundial (OMS), com Europeu (CE), com a Estatal
(BOE) com a nivell autonòmic (CESO), les lleis regulen i estableixen que l'activitat
física ha de convertir-se en un hàbit entre els joves del país i s'ha d'adquirir a partir de
la matèria d'Educació Física. Per tant, aquesta és una mostra més que les lleis regulen
i a l'hora, protegeixen la potenciació de l'activitat física a partir de la matèria d'Educació
Física.

2.3.2. L'Educació Física, més enllà del centre de secundària
Diferents organitzacions coincideixen en la defensa de la promoció de la realització
d'activitat física durant la vida quotidiana dels joves adolescents. Un dels mitjans per
assolir un augment de participació dels joves a l'hora de realitzar activitat física és
l'assignatura d'Educació Física.

L'OMS (1998) afirma que és essencial seleccionar als col·laboradors adequats per tal
de fomentar l'activitat física a tots els nivells, en particulars els joves en edat escolar.
Els col·laboradors principals són els següents:
•

El sistema educatiu.

•

Les organitzacions professionals.

•

Els pares i les seves associacions.

•

La comunitat local.

•

Els clubs i organitzacions esportives.

•

Els serveis socials, culturals, mediambientals, recreatius i de transports.

•

Els mitjans de comunicació locals.

•

La comunitat empresarial.
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Per aquest fet, tots els col·laboradors citats anteriorment, s'han de posar d'acord i
determinar clarament el paper i els objectius que hauria de tenir cada un d'ells per tal
de promocionar la salut fora del centre.

La Comissió Europea (2013) cita que l'Educació Física, entre les assignatures
obligatòries del currículum educatiu, ha d'oferir als joves oportunitats per considerar
l'activitat física com una matèria atractiva i accessible. Així doncs, l'Educació Física ha
de promoure activitats extracurriculars per tal que els joves, en edat escolar, puguin
realitzar activitat física fora de l'horari establert pel currículum.

Les activitats extracurriculars van encaminades a aconseguir els mateixos objectius
que els especificats a nivell nacional per l'Educació Física al centre. No obstant, en
comparació amb l'oferta obligatòria d'aquesta matèria, l'objectiu principal és ampliar o
complementar les activitats que s'estableixen al currículum educatiu.

Així mateix, la Comissió Europa proposa una iniciativa fora dels centres educatius per
tal de promoure el fet de realitzar activitat física. Pel que fa a nivell de Catalunya, el
CESO (2008) afirma que la matèria d'Educació Física ha de tenir un paper primordial
en el desenvolupament de les competències, centrades en la cura del cos i de la salut,
en la millora corporal i la forma física i en l'ús constructiu del temps lliure mitjançant la
pràctica d'activitats esportives individuals o col·lectives.

De tota manera, al final de l'etapa de l'ESO els nois/es han de comprendre els
beneficis de la pràctica d'activitat física i han d'adquirir les eines necessàries per
organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma.

Diferents organitzacions coincideixen en el fet d'intentar que la matèria d'Educació
Física han de tenir un significat més important dins del món de l'educació, i no només
això sinó que tingui un pes més rellevant dins la consciencia dels propis alumnes.
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2.3.3. Realitat de l'assignatura d'Educació Física
En l'article d'educació, esport i qualitat de vida de Carreiro da Costa (2003) argumenta
que els problemes socials i culturals als que s'enfronta la societat europea en aquest
començament del segle XXI fan de l'Educació Física escolar un projecte educatiu
indispensable.

En un altre article, aquest de Pérez i Delgado (2007), que parla sobre la millora dels
coneixements, procediments i actituds dels alumnes de secundària en l'educació
física, assegura que la responsabilitat recau en tot professional, ja que ha de propiciar
un clima motivacional orientat cap a la tasca. Aquesta ha de facilitar la disposició
positiva dels alumnes cap a un estil de vida actiu i saludable sense estar supeditats a
un grau determinat d'habilitat ni de competència esportiva, ja que únicament d'aquesta
manera, s'aconseguirà que aquestes actituds es consolidin en els estils de vida dels
joves.

Duda (2001) redacta un article sobre l'exercici físic, la motivació i la salut en el qual
corrobora que, poca transcendència tindria les actituds de no veure's recolzades
d'aquest factor de "satisfacció o plaer", ja que els alumnes orientats cap a la tasca
creen un major compromís cap a una participació més dilatada en el temps.

La realitat als centres de secundària segons la Comissió Europea (2013) és la
següent: fins a un 80% dels alumnes en edat escolar realitzen activitats físiques
exclusivament al seu centre educatiu. Al respecte, la UE promou estratègies a nivell
nacional per poder incloure mesures com reformes curriculars, recolzament als
professorat, nous models de finançament, diferents iniciatives regionals o locals i altres
tipus d'accions.

D'acord a un estudi anomenat "Razones que influyen en la inactividad fisico-deportiva
en la Educación Secundaria Post Obligatoria" de Gómez, Ruiz, García, Flores i
Barbero (2006) realitzat a l'any 2002 a diferents alumnes d'educació secundària de
diferents centres de l'Estat espanyol denota que els principals motius pels quals els
alumnes abandonaven la pràctica fisicoesportiva durant el temps lliure eren (Gràfic 2):
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Motius d'abandonament de la pràctica fisicoesportiva en
joves adolescents
Percentatge d'alumnes (%)
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Horari
incompatible

Altres
motivacions
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les
instal·lacions
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(obligacions
familiars)

Motius

Gràfic 2: Abandonaments de la pràctica fisicoesportiva l'any 2002. Font: Nuevas tendencias en Educación
Física, Deporte y Recreación, pàg. 83.

Pérez i Delgado (2007),, en el seu estudi sobre la millora dels coneixements,
procediments i actituds de l'alumnat de secundària a través d'una intervenció de salut,
sostenen que no s'ha sabut actuar correctament des del centre educatiu, o més
concretament cap a l'àrea d'Educació
d'Educació Física a l'hora de reorientar les múltiples
influencies que han anat condicionant els interessos, les motivacions i els
comportaments dels centres educatius cap a unes conductes
conductes cada vegada més
sedentàries. Per aquest fet, és necessari atendre a certes condicions d'ensenyament
que ajudin a perllongar els aprenentatges, mitjançant l'adquisició d'hàbits i estratègies
que assegurin una vida més saludable.

Consegüentment, Pérez i Delgado (2004),
(2004), a un altre article sobre la salut a secundària
a través de l'Educació
Educació Física, reafirmen que s'ha
'ha intentat buscar una proposat que
sigui realment significativa pels alumnes, i al mateix moment, s'ha d'intentar assumir
les noves demandes de la societat actual, principalment a través de la utilització de les
Noves tecnologies
ologies de la Informació i la Comunicació, degut al gran atractiu i interès
que desperta als alumnes tot allò relacionat amb Internet.

Així doncs, el següent apartat s'enfocarà a la utilització d'aplicacions 2.0 en els
adolescents per tal d'intentar cercar una forma més motivant de realitzar les sessions
d'Educació Física per tal de ser més influïen al llarg de la vida dels alumnes.
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2.4. Tecnologia m-Health i l'Educació Física
2.4.1. Quin és el percentatge d'adolescents que disposen de mòbil?
En l'estudi de Chóliz, Villanueva i Chóliz (2009), dirigit a l'ús de telèfon mòbil entre els
adolescents, afirma que en una dècada el mòbil ha passat de ser un objecte exclusiu
per professionals amb elevats ingressos econòmics, a estendre's pràcticament a tota
la població. En el cas especial dels adolescents, el mòbil és un dels productes més
apreciats. La seva elecció no obeeix només a les possibilitats de comunicació, ni tan
sols a les múltiples aplicacions tecnològiques, ni a la relació qualitat/preu que se
suposa que governa el consum. Per els joves, el mòbil és una cosa més que un telèfon
tecnològicament avançat.

Canovas (2014), en el seu estudi sobre els menors d'edat i la connectivitat mòbil,
assegura que aquest fenomen té també una especial incidència a l'Estat espanyol, on
la penetració dels telèfons intel·ligents, o smartphones, és la més gran d'Europa. Així,
mentre les mitjanes de població que disposa de mòbil als països europeus com
Anglaterra, Itàlia, França o Alemanya són del 57%, a Espanya ja arriba al 66% de la
població total.

A l'estudi realitzat per Chóliz, Villanueva i Chóliz (2009) realitzat a més de 2000
adolescents de 12 a 18 anys, el 95% dels participants confirmen tenir telèfon mòbil. La
majoria d'ells han tingut varis mòbils, els més joves entre 12 i 15 anys han tingut una
mitjana de tres mòbils, mentre que els que tenen 16 i 18 anys han tingut cinc mòbils de
mitjana.

2.4.2. Quin és l'ús diari del mòbil en els adolescents?
Els adolescents realitzen diàriament unes tres trucades de veu, fan unes deu trucades
perdudes i dediquen 26,6 minuts diaris aproximadament a l'ús del mòbil (Taula 3).
Aquest ús incrementa als caps de setmana respecte entre els dies de la setmana, això
sembla indicar que els adolescents l'utilitzen principalment com a fórmula social o de
relació interpersonal. El 62,9% dels menors el tenen sempre connectat, inclús durant la
nit. (Chóliz, Villanueva i Chóliz, 2009).
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Trucades

Trucades Perdudes

Entre setmana

Cap de setmana

Entre setmana

Cap de setmana

Diària

2, 78%

4,03%

9,68%

11,20%

De 0 a 2

56,7%

36,2%

28,8%

22,8%

De 3 a 5

30,9%

40,7%

20,7%

22,6%

De 6 a 8

6,9%

13,1%

10,4%

10,5%

De 9 a 11

2,8%

5,9%

14,1%

12%

De 12 a 14

1,1%

1,3%

2,9%

2,9%

> 15

1,6%

2,8%

23,1%

29,2&

Taula 3: Ús diari del telèfon mòbil. Font: "Ellas, ellos y su móvil: Uso, abuso (¿y dependecia?) del teléfono
móvil en la adolescencia, pàg.80.

En l'estudi de Canovas (2014), s'assenyala que l'eina més utilitzada pels adolescents
que manegen un smartphone és, sense cap mena de dubte, els sistema de
missatgeria instantani, altrament conegut com WhatsApp. En molt casos és la principal
raó per la que els adolescents demanen als seus pares disposar d'un d'aquets
terminals. No tenir WhatsApp i estar fora dels grups per ells és com està fora del que
succeeix al seu grup de companys.

Per aquest fet, en el següent estudi s'ha inclòs que el 76% dels adolescents utilitza
WhatsApp habitualment. Entre les possibilitats que ofereix aquesta eina, la que està
experimentant un creixement més ràpid és la creació de "grups". El 65% dels
adolescents participen en grups del WhatsApp. (Canovas, 2014).

Per acabar, Chóliz, Villanueva i Chóliz (2009), afirmen que la majoria d'adolescents
tenen sempre encès el mòbil. Només un petit percentatge el tenen apagat i només
l'obren per realitzar trucades o quan poden comunicar-se des de altres mitjans. Uns
dels resultats més significatius és que el 80% dels adolescents no apaguen el mòbil
per anar a dormir.
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2.4.3. Aplicacions 2.0 i l'Activitat Física
A l'article d'aplicacions mòbils educatives escrit per Cruz i López (2007), corroboren
que les necessitats i els reptes en l'educació actualment generen la necessitat de
dissenyar més i millors estratègies, utilitzant tots els recursos possibles. D'aquesta
manera, moltes estratègies educatives han adoptat models d'aprenentatge que
utilitzen les tecnologies per reforçar el procés de coneixement. L'ús de les aplicacions
en aquest àmbit, ha generat el desenvolupament de múltiples eines en tots els nivells
educatius, que van des de aplicacions per comprovar formules matemàtiques fins a
aplicacions que et permeten calcular les pulsacions del cor.

Aquí és on apareix el terme m-Health, segons Oh, Rizo, Enkin i Jadad (2005), en el
seu article que parlen sobre aquest concepte m-Health, el defineixen com un terme
àmpliament utilitzat per moltes persones, institucions acadèmiques, organismes
professionals i organitzacions de finançament. S'ha convertit en un neologisme
acceptat tot i la manca d'una definició clara o precisa acordada. Tot i la falta de
definicions Cepeda, Meijome i Santillán (2012), defineixen m-Health com a l'ús de
dispositius mòbils i tecnologies wireless com a suport per la consecució d'objectius de
salut.

Segons l'article de App Intelligence el mercat de la m-Health està en constant
creixement i genera un interès cada cop més gran per part dels diferents agents
vinculats a l'àmbit de la salut. IMS Institute (2013), diu són més de 40000 les
aplicacions de salut i medicina que es poden descarregar des de la botiga d'Apple i
97000 sumant totes les botigues d'aplicacions mòbils.

IMS Institute (2013), senyala que el 70% de les aplicacions es dirigeixen a públic en
general, a través dels segments de benestar i exercici físic. La resta, el 30%, estan
ideades per un sector més específic: el dels professionals sanitaris i els seus pacients.

A nivell estatal, segons IMS Institute (2013) les principals aplicacions m-Health que
tenen més èxit en el mercat espanyol són:
•

Contigo: protagonitzada per setze dones que han superat un càncer de mama i
que ajuden a altres pacients d'aquesta malaltia. Aquest contingut científic està
avaluat per la Dra. García Estévez.
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•

Doctoralia: serveix, tant a professionals com a pacients, per gestionar les cites
mediques, trobar especialistes en funció d'assegurança contractada i permet
que els pacients donin la seva opinió sobre els professionals sanitaris.

•

iDoctus: serveix d'ajuda a la pràctica clínica del metge i inclou serveis de
documentació científica, bases de dades de medicaments actualitzades i
interaccions, arxius multimèdia i ajuda al diagnòstic.

•

Social Diabetes: eina d'ajuda al control de la diabetis tipus 1 i 2, permet als
pacients calcular les dosis d'hidrats i l'administració d'insulina. Els metges
poden monotaritzar-los de forma remota.

•

Ablah: millora la comunicació a pacients amb autisme i dificultats de parla.

•

Dermomap: dirigida a professionals, aporta ajuda al diagnòstic de les malalties
de la pell i esta avalada pel Grup de Dermatologia Pedro Jaén, sota la
coordinació científica del Dr. Vañó.

•

Endomondo: entrenador personal amb el que l'usuari es pot registrar amb el
seu conte de Facebook i saber que esta fent la resta d'usuaris a cada moment
(últims exercicis i rutes). Funciona amb GPS i amb pulsòmetre per calcular la
freqüència cardíaca.

•

Sanitas Embarazo: ofereix informació sobre l'etapa de l'embaràs amb models
d'intercanvi en 3D de gran qualitat, consells útils elaborats per especialistes i
permet planificar les visites al ginecòleg.

•

Universal Doctor Speaker: es tracta d'un traductor mèdic que facilita la consulta
tant als metges com als pacients quan aquests es troben a un país d'una parla
diferent. Inclou il·lustracions i locucions.

27

Treball de Final de Grau, curs 2014-2015

3. Pregunta de recerca i hipòtesi del treball
Exposat el problema de recerca i delimitat l'objecte d'estudi, a continuació cal
concretar la hipòtesi del Treball de Final de Grau. Aquesta és la següent:

"Una intervenció m-Health a joves de 3r i 4t d'ESO de diferents centres de
secundària de la Catalunya Central influirà positivament en la millora de la
satisfacció i la utilitat de l'assignatura d'Educació Física".

La pregunta de recerca i l'objectiu que es formula per aquesta investigació és:
Pregunta de recerca: Quin impacte tindrà una intervenció m-Health sobre la millora
de la satisfacció i la utilitat de l'assignatura d'Educació Física?

28

Treball de Final de Grau, curs 2014-2015

4. Metodologia
4.1. Disseny de l'estudi
La finalitat d'aquest estudi ha estat avaluar l'impacte d'una intervenció m-Health
adreçada a joves de secundària per tal de promoure i/o motivar la realització d'activitat
física de forma habitual fora del centre, i augmentar el seu nivell de satisfacció i utilitat
envers la matèria d'Educació Física.

Concretament, el disseny de l'estudi que es presenta està basat en una investigació
que utilitza la metodologia quantitativa i experimental pre-post. Segons Parot i Doron
(2007) la metodologia pre-post és un tipus de mètode d'investigació en el qual
l'investigador controla deliberadament les variables per delimitar les relacions entre
elles, de manera que sigui possible observar o identificar les causes dels canvis a la
resposta de sortida.

Aquest estudi no disposa d'un grup control. Shuttleworth (2010) diu que un grup
control és un grup el qual no hi ha una intervenció, és el grup que se'l compara a un
altre grup que experimenta la intervenció i la diferencia dels resultats del grup atribuïts
a l'efecte de la intervenció.

En aquest Treball de Final de Grau es va implantar una intervenció m-Health a
diferents centres de secundària de la Catalunya Central durant dues setmanes,
concretament del 2 al 13 de febrer de 2015, i al mateix temps, es va passar unes
enquestes als alumnes abans de la intervenció m-Health (pre) i després d'aquesta
(post) per tal de poder extreure resultats. En ambdós casos, el qüestionari de
l'enquesta era idèntic.

4.2. Participants
En aquest estudi han participat alumnes de 3r i 4t d'ESO (n=63) amb una participació
del 98,4% del total dels alumnes enquestats en els següents centres de secundària de
la Catalunya Central:
•

Institut Sant Ramon, del municipi de Cardona, Bages, (n=20).

•

Escola Arrels, del municipi de Solsona, Solsonès, (n=25).
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•

Institut Quercus, del municipi de Sant Joan de Vilatorrada, Bages, (n=18).

Pel que fa als instituts Sant Ramon i Quercus van participar en aquest estudi els
alumnes de tercer d'ESO, mentre que a l'Escola Arrels els alumnes que van participarhi van ser els de quart d'ESO.

4.3. Procediment
El contacte amb els diferents centres de secundària es va dur a terme a través de la
Fundació Science, Health and Education (SHE). Segons el doctor Valentí Fuster
(2010) aquesta fundació incideix sobre els factors de risc que afecten els nens, joves i
adults per tal de disminuir l'impacte de les malalties cardiovasculars. La fundació
pretén crear un marc de referència del que significa i comporta una educació en salut
integral per a totes les edats.

El meu coneixement i interès envers la Fundació SHE prové del període de pràctiques
II que hi vaig realitzar durant els mesos de gener i febrer del 2015. La Fundació SHE té
establert un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Entre els centres que participen d'aquest conveni hi ha sis
centres de secundària de la Catalunya Central. L'Institut Quercus, l'Escola Arrels i
l'Institut Sant Ramon són tres d'aquests centres de secundària de la Catalunya
Central. Un dels objectius establerts en el conveni, de cara el curs vinent, és aplicar un
dels programes que actualment desenvolupa la Fundació SHE a escoles de primària,
anomenat Programa de Salut Integral, a l'alumnat de secundària. Així es vol començar
a posar en marxa a cadascun dels sis centres de secundària de la Catalunya Central
que participen actualment en aquest programa.

El Programa de Salut Integral segons Castellano, Peñalvo, Bansilal i Fuster (2014),
està dirigit a nens de 3 a 16 anys i té com objectiu establir un estil de vida saludable a
una edat jove intervenint en quatre components bàsics relacionats entre si: el cos
humà, l'activitat física, la dieta i la gestió d'emocions com un component de
comportament fonamental dirigit a prevenir l'ús de substàncies nocives, com el tabac,
l'alcohol i les drogues

De tal manera, el període de pràctiques a la Fundació SHE em va permetre posar-me
en contacte amb els Coordinadors de Salut dels tres centres de secundària esmentats
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anteriorment, els quals són els professors de la matèria d'Educació Física de cada
centre de secundària. Conjuntament amb el coordinador pedagògic de la Fundació
SHE vàrem acordar realitzar unes reunions amb els Coordinadors de Salut de cada
centre, per tal d'explicar el plantejament del projecte pilot que s'havia de realitzar, així
com organitzar la intervenció directa amb els alumnes (quins dies per cada sessió,
material i concreció de continguts). Un cop acordada la gestió de les activitats amb
cada centre, a l'inici de la primera sessió es va passar la primera tanda d'enquestes als
alumnes; al final de la tercera sessió es va tornar a repetir l'acció amb la mateixa
enquesta i mateixos alumnes.

4.4. Variables i instruments de mesura
Les variables principals que formen l'enquesta són les següents:
•

Paràmetres descriptius.

•

Satisfacció envers l'Educació Física.

•

Utilitat de l'Educació Física.

•

Activitat física fora del centre de secundària.

Aquesta enquesta és un Qüestionari per l'Anàlisi de la Satisfacció a l'Educació Física
(QASEF) publicat per la Unitat d'Investigació d'Educació Física i Esport de la
Universitat de Múrcia1.

L’enquesta està plantejada originàriament sobre un total de 22 ítems. D’aquests
conjunt, s’han seleccionat 18 ítems, agrupats dins les quatre variables esmentades, i
sobre els quals s’ha realitzat l’estudi i l’avaluació de l’impacte d'una intervenció mHealth a l'assignatura d'Educació Física adreçada a joves de secundària per tal de
promoure i/o motivar la realització d'activitat física de forma habitual fora del centre.

1

Aquesta enquesta es pot trobar a l'apartat de l'Annex, al punt 3. Qüestionari per l'Anàlisi de la Satisfacció
a l'Educació Física, a la pàg. 57.
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VARIABLE 1: Paràmetres descriptius
Els paràmetres descriptius de l'alumnat s'han agrupat en quatre ítems, els quals
serviran per quantificar l'opinió dels joves tant abans com després de la intervenció.

Aquests ítems són els següents:
•

Variable 1.1: "Edat" Les respostes van dels 14 anys fins als 17.

•

Variable 1.2: "Gènere de l'alumne:" Noi o noia.

•

Variable 1.3: "Curs:" Les opcions són 1r, 2n, 3r o 4t d'ESO.

•

Variable 1.4: "El teu professor/a d'Educació Física és:" Les respostes són home
o dona.

VARIABLE 2: Satisfacció envers l'Educació Física
La satisfacció envers l'assignatura d'Educació Física s'ha mesurat a partir de nou
ítems que mesuren la prevalença de la intervenció.

Aquets ítems són els següents:
•

Variable 2.1: "Quines són les assignatures que més t'agraden? Enumera-les
per ordre de preferència" Les possibles respostes són totes les assignatures
que cursen els alumnes de secundària.

•

Variable 2.2: "Quines són les assignatures que menys t'agraden? Enumera-les
per ordre de preferència" Les possibles respostes són totes les assignatures
que cursen els alumnes de secundària.

•

Variable 2.3: "Què és el que més t'agrada de l'Educació Física" Les respostes
són condició física i salut, jocs i esports, expressió corporal i activitats al medi
natural.
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•

Variable 2.4: "Què és el que menys t'agrada de l'Educació Física" Les
respostes són condició física i salut, jocs i esports, expressió corporal i
activitats al medi natural.

•

Variable 2.5: "T'agradaria fer una altra assignatura o realitzar un altra cosa a
l'hora d'Educació Física?" On les possibles respostes són Si o No.

•

Variable 2.6: "Escolliries l'Educació Física com a assignatura optativa?" Les
respostes són Si o No.

•

Variable 2.7: "T'agradaria tenir menys hores d'Educació Física?" Les respostes
són Si o No.

•

Variable 2.8: "T'agrada la classe d'Educació Física?" Les respostes són Si o
No.

•

Variable 2.9: "Respecte a la classe d'Educació Física que reps?" Les possibles
respostes són les trobo fàcils, són motivant, les considero útils, el professors/a
m'anima a practicar fora de classe, és més important que la resta
d'assignatures i són suficients.

VARIABLE 3: Utilitat de l'Educació Física
La utilitat de l'Educació Física s'ha mesurat a partir de quatre ítems per tal de poder
avaluar el grau d'impacte de l'Educació Física en els alumnes.

Aquets ítems són els següent:
•

Variable 3.1: "Consideres l'Educació Física" Les respostes són molt important,
important, normal i gens important

•

Variable 3.2: "Quins objectius penses que ha de tenir l'Educació Física? Les
respostes són, de salut, de competició, d'educació i de diversió.

•

Variable 3.3: "L'Educació Física pot ajudar-te a? Les possibles respostes són
relacionar-te amb els altres companys, millorar la teva condició física/salut,
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ajudar-te a ser més intel·ligent, a ser més coordinat i a respectar als altres, al
material i a l'entorn.
•

Variable 3.4: "Consideres que l'esport i l'Educació Física han d'ocupar un lloc
important a la cultura del país?" Les respostes són Si o No.

VARIABLE 4: Activitat física fora del centre de secundària
Per acabar, s'ha mesurat la quantitat d'activitat física que realitzen aquests joves fora
del centre de secundària a partir d'un sol ítem, però que en cas afirmativa hi ha un
segon ítem.

Aquest ítem és:
•

Variable 4.1: "Practiques alguna activitat físicoesportiva fora del centre?" Les
respostes són Si o No.

•

En cas afirmatiu (si) es generà un segon ítem, aquest és "Quants dies a la
setmana?" i "Quant de temps i sols dedicar diàriament?"

4.5. Intervenció m-Health
Tal i com he comentat en l'apartat anterior, el fet de realitzar el període de practiques II
a la Fundació SHE em va ser de gran ajuda per tal de poder realitzar amb
coneixement de caus l'estudi quantitatiu i experimental, supervisat en tot moment pel
coordinador pedagògic de la fundació, el senyor Domènech Haro.
Aquesta intervenció consta d'un disseny i d'una posada en escena de tres sessions
presencials a cada centre anteriorment anomenats. La rellevància d'aquestes sessions
estava en el fet que els alumnes van utilitzar els seus mòbils per tal de poder dur a
terme les sessions. Les aplicacions 2.0 que van utilitzar durant les classes
programades estaven orientades a l'àmbit de salut, és a dir, tecnologia m-Health. Els
alumnes treballarien sempre en grup, d'aquesta manera quedava assegurada la
comunicació i la cooperació entre ells, i al mateix moment la realització d'activitat física
d'aquests.
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En els tres centres de secundaria es van realitzar les mateixes sessions, no va ser
possible, però, realitzar-les amb el mateix ordre ja que m'havia d'adaptar a la
disponibilitat dels centres i també degut als pocs dies que disposava.

Les sessions consistien en una prova d'orientació utilitzant el mòbil com a GPS, l'altra
sessió va consistir en prova física d'agilitat i on els alumnes utilitzaven el cronòmetre
per poder mesurar el temps i l'última sessió estava dirigida a realitzar una prova de
resistència mesurant-se entre ells la freqüència cardíaca a través d'una altre aplicació
mòbil2.

A part, els alumnes van realitzar un treball individual a casa durant aquestes dues
setmanes que va durar la intervenció. Per poder dur a terme aquesta feina a casa els
alumnes es van descarregar aquestes dos aplicacions per a mòbils: FatSecret i
GoogleFit.

FatSecret té una funció calòrica, és a dir, calcula les calories que una persona
consumeix cada dia, ja que s’han d'entrar tots els aliments que es consumeixen en
cada àpat (esmorzar, dinar i sopar).

L'altre aplicació, GoogleFit, fa la funció de podòmetre, és a dir, calcula les passes
diàries que realitzen, i automàticament també els minuts d'activitat física diaris.
D'aquesta manera es pot saber quanta activitat física diària realitzaven els alumnes, i
apart d'això també sabríem quina era la seva alimentació diària, amb la primera
aplicació.

La manca de temps per poder explicar tranquil·lament als alumnes com funcionaven
aquestes dues aplicacions, va fer que dissenyes un programa d'aprenentatge, tipus
manual pràctic, sobre l'ús i funcionament d'aquestes3.

2
3

Aquestes sessions es poden trobar a l'apartat de l'Annex, al punt 1. Pàg. 53, 54 i 55.
Aquest Programa d'Aprenentatge es troba a l'apartat de l'Annex, al punt 2. Pàg. 56.
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4.6. Anàlisi de les dades
Per tal de poder analitzar les dades dels estudis quantitatius, he fet ús de del programa
Microsoft Office Excel 2007 per Windows. Aquest programa m'ha servit per poder
utilitzar gràfiques, extreure'ns resultats i plasmar-los al paper. Aquesta anàlisi
estadística ha consistit en comparar les diferencies de les opcions de resposta pre i
post intervenció sobre els paràmetres descriptius, la satisfacció envers l'assignatura
d'Educació Física, la utilitat de l'Educació Física i la quantitat d'activitat física que
practiquen els alumnes fora del centre.
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5. Resultats
Els resultats que es presenten a continuació són el producte de la realització de
l'aplicació de l'instrument (enquestes) als alumnes dels diferents instituts de la
Catalunya Central (Institut Sant Ramon, Escola Arrels i Institut Quercus).

5.1. Descripció de la mostra
L'enquesta es va passar abans (pre) de realitzar les sessions i un cop acaba la
intervenció (post). El resultat de participació va ser de:
•

Institut Sant Ramon: el percentatge de participació pre intervenció ha estat del
95,2% del total dels alumnes de classe, mentre que el de post intervenció va
ser del 90,5% dels alumnes.

•

Escola Arrels: la participació en la primera enquesta del 100% dels alumnes de
l'aula, en canvi a la segona del 88% dels alumnes totals de classe.

•

Institut Quercus: el percentatge d'aquest centre en la pre intervenció és del
100% dels alumnes de l'aula, mentre que en la post intervenció és del 94,4%
dels alumnes.

L'índex de participació total en els tres centres abans de realitzar la intervenció va ser
de 98,4% del total dels alumnes dels tres centres. Pel que fa la participació un cop
acabada la intervenció va ser del 90,6% del total dels alumnes enquestats.

La mitjana d'edat dels alumnes en els tres centres ha estat de 15 anys. Han participat
un total de 40 nois (97,6% del total dels joves dels centres) i un total de 23 noies
(100% de les noies dels centres).

En els instituts de Sant Joan de Vilatorrada (Quercus) i Cardona (Sant Ramon) han
participats els alumnes de 3r d'ESO. En canvi, al centre de secundària de Solsona
(Escola Arrels) van participar els alumnes de 4t d'ESO.

A l'Institut Quercus els alumnes tenien una professora d'Educació Física. Pel que fa a
l'institut de Cardona i al centre de secundària de Solsona el professor era de gènere
masculí.
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5.2. Impacte sobre la satisfacció envers l'Educació Física
5.2.1. Assignatures preferides pels alumnes
Un 46% del total dels alumnes enquestats prefereix l'Educació Física com a
assignatura preferida. La següent matèria que segueix és la de Ciències amb un 21%
del total, i la tercera és l'Anglès amb un 16%. Un cop feta la intervenció no s'han
observat canvis notables. Així doncs, es pot observar com la majoria dels alumnes
trien l'Educació Física com a millor matèria.

5.2.2. Assignatures que menys els hi agrada als alumnes
L'assignatura de menys agrada als alumnes és la de Matemàtiques amb un 43% del
total dels alumnes. Les segona és Català amb un 24%, i la tercera és Ciències Socials
amb un 19%. En aquest ítem es pot observar que l'Educació Física no ha estat
escollida per cap dels enquestats com a pitjor matèria, per tant aquesta dada es
positiva.

5.2.3. Preferències dins l'Educació Física
Al següent pregunta, en general el 38% dels alumnes els hi agrada més l'ítem dels
jocs i esports, però el segon és condició física i salut, amb un 27%. Després de la
intervenció, l'ítem de jocs i esports es manté (38%) mentre que el de la condició física i
salut augmenta un 2%, la qual cosa és positiu ja que sembla que els alumnes han
adquirit un aprenentatge envers el problema (Gràfic 3).

Gràfic 3: Motivacions dels alumnes durant l'Educació Física. Font: Elaboració pròpia.

38

Treball de Final de Grau, curs 2014-2015

5.2.4. Desgrat dins l'Educació Física
Els alumnes han escollit l'expressió corporal com a resposta al que menys els hi
agradat de l'Educació Física amb poc més del 50%, i a més aquesta valoració es
manté per centres i per sexes. Pel que fa l'ítem de condició física i la salut és la que
rep una menor valoració negativa, per tant això és positiu degut a que aquest ítem és
el que s'ha promocionat durant la intervenció. Juntament amb la pregunta anterior,
això rectifica que hi ha un cert impacte als alumnes un cop realitzada la intervenció
(Gràfic 4).

Gràfic 4: Desmotivacions dels alumnes durant l'EF. Font: Elaboració pròpia.

5.2.5. Realització d'una altre matèria a l'hora d'Educació Física
D'una manera majoritària, més del 80% dels alumnes afirmen que prefereixen la
matèria d'Educació Física a d'altres. Cal destacar que en el cas de les noies hi ha un
impacte notable, ja que hi ha un augment del 9% envers la primera enquesta.

5.2.6. Educació Física com ha optativa
Poc més de la meitat (56%) dels alumnes escollirien l'Educació Física com a una
assignatura optativa. Un cop realitzada la intervenció, aquest percentatge augmenta
un 2%. Així doncs, no s'hi observa un impacte notable, i a part d'això, no es pot
extreure unes conclusions clares ja que les respostes estan molt dividides.
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5.2.7. Menys hores a l'assignatura d'Educació Física
El 95% del total dels alumnes coincideixen que no fa falta tenir menys hores
d'Educació Física, és a dir, que les hores actuals ja els hi sembla bé. També cal
destacar que les noies, tant en el primer com en el segon qüestionari coincideixen al
100% que no fa falta tenir menys hores d'Educació Física.

5.2.8. Satisfacció sobre l'Educació Física
Tres quartes parts dels enquestats afirmen que els hi agrada molt l'assignatura. No hi
ha cap alumne que digui que no li agrada la classe d'Educació Física. A nivell
d'impacte general no hi ha una oscil·lació molt significativa de les primeres a les
segones enquestes, però pel que fa les noies hi ha increment d'un 11% a la valoració
de l'ítem m'agrada molt.

5.2.9. Aprenentatges dins l'Educació Física
L'última qüestió sobre la satisfacció de l'Educació Física en general, els alumnes han
escollit l'ítem de són motivants per sobre de la resta. Així mateix, en les noies
disminueix un 9% el concepte són motivants, en canvi, els les respostes la considero
útil augmenta un 9%.

5.3. Impacte sobre la utilitat de l'assignatura d'Educació Física
5.3.1. Consideració de l'Educació Física
El 90% dels alumnes pensen que l'assignatura d'Educació Física és molt important i
important per a ells. Tant en nois com en les noies es pot observar que l'impacte, un
cop realitzat el projecte pilot als tres centres, és molt positiu. Els nois augmenten un
13% la seva valoració, i les noies un 6% (Gràfic 5).
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Gràfic 5: Valoració de l'Educació Física. Font: Elaboració pròpia.

El centre que més es nota la millora és l'institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada,
ja que passa augmenta un 24% la seva valoració de la matèria. El millor és la valoració
negativa sobre la matèria d'Educació Física degut a que es manté molt baixa o quasi
inexistent

5.3.2. Objectius de l'Educació Física
Quasi la meitat dels alumnes enquestats pensen que la principal finalitat que ha de
perseguir l'Educació Física és un objectiu de salut amb un 45%. A més, aquesta dada
es manté a tots els centres i també en ambdós sexes, en aquest últim cas les noies
valoren per sobre aquest aspecte respecte als nois. En canvi, l'objectiu de la
competició és el menys valorat, i de llarg, amb tant sols un 10% a la primera enquesta,
i en la segona disminueix un 6% (Gràfic 6).
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Gràfic 6: Objectius de l'Educació Física. Font: Elaboració pròpia.

5.3.3. Aportació de l'Educació Física
Entre un 40% i un 45% dels alumnes consideren que l'Educació Física els pot ajudar a
millorar la condició física i salut personal. Destaca l'Institut Sant Ramon on els seus
alumnes valoren aquest concepte amb un 57% i 59% respectivament. Per altre banda,
cal destacar que els alumnes enquestats consideren que l'Educació Física no els pot
ajudar a ser més intel·ligents amb un percentatge que oscil·la del 3% al 5% (Gràfic 7).

Gràfic 7: Que et pot ajudar l'Educació Física. Font: Elaboració pròpia.
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5.3.4. Ocupació de l'Educació Física dins la cultura del país
Els alumnes consideren que l'esport i la matèria d'Educació Física ha d'ocupar un lloc
important en la cultura del país, amb un 92% de respostes positives envers de 8% de
negatives. A més tampoc s'aprecia oscil·lacions significatives entre nois i noies (Gràfic
8).

Gràfic 8: Importància de l'Educació Física. Font: Elaboració pròpia.

5.4. Impacte sobre l'Activitat Física fora de l'institut
5.4.1. Pràctica d'activitat física fora del centre de secundària
Els alumnes han respòs que entre un 61% i un 65% fan activitat fisicoesportiva fora de
l'institut. Cal dir que un terç dels joves no practica activitat física fora del centre, i per
tant l'activitat física realitzada al centre és la única que realitzen. També cal destacar el
baix percentatge de pràctica d'activitat física de les noies comparat amb el dels nois.
Aquests tenen un promig del 70%, mentre que el de les noies és d'un 55%.

El promig total de la quantitat de dies que els alumnes realitzen activitat física fora el
centre és de 3,2. En el cas dels nois i les noies pràcticament no hi ha diferència.
Respecte al nombre d'hores diàries està en un 2,2 hores, els dies que fan activitat
física, de manera que no hi ha una diferència significativa. També cal destacar que la
meitat dels alumnes que practiquen activitat física estan federats a una federació
esportiva oficial, molts més nois que noies, ja que aquestes estan un 20% per sota
dels nois.
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6. Discussió
Abans d'iniciar l'últim apartat, crec oportú fer memòria de quin és l'objectiu que busca
aquest Treball de Final de Grau. L'objectiu és el següent:
"Impacte d'una intervenció m-Health a joves de 3r i 4t d'ESO de diferents centres
de secundària de la Catalunya Central per tal de promoure la realització
d'activitat física de forma habitual fora del centre, augmentar el nivell de
satisfacció i d'utilitat envers la matèria d'Educació Física".

Penso que és important recordar l'objectiu d'aquest treball ja que aquest té una notable
repercussió degut a que al meu entendre és un estudi innovador dins del camp de
l'educació a secundària. Són escasses poques les recerques que s'han publicat envers
a l'ús de les aplicacions mòbils a la matèria d'Educació Física, i crec que és important
donar-li rellevància ja que el futur més pròxim ha de seguir aquesta camí.

L'ésser humà sempre ha viscut en costant adaptació del seu entorn, i el que mostra
aquest Treball de Final de Grau no és una excepció. Aquest argumenta una
problemàtica existent: la manca de pràctica d'activitat física d'una gran majoria de
joves i adolescents que els condueix a patir sedentarisme i obesitat. Aquestes
malalties van en augment en les següents generacions, per això aquest treball
proposa que els centres de secundària siguin els llocs on començar a eradicar aquest
conflicte tant important, i a part, planteja un possible mètode de solució com són l'ús
d'aplicacions m-Health a l'aula.

L'ús d'aquestes aplicacions a les aules dels centres de secundària, destinades a la
promoció de bons hàbits de vida saludable i la realització d'activitat física, pot provocar
una aproximació a la consciència dels alumnes sobre l'existència d'aquestes malalties,
i al mateix moment un canvi en els seus hàbits i el seu dia a dia.

A continuació es mostraran els resultats finals extrets a partir de les enquestes
realitzades pels propis alumnes dels diferents centres de secundària. Per començar,
cal destacar l'alta participació dels alumnes en aquesta prova pilot, un total de 98,4%
del total en la primera enquesta i un 90,6% de participació a la segona.
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El 46% dels alumnes han triat l'Educació Física com a assignatura preferida. És un alt
percentatge si es compara amb les següents opcions (21% Ciències i 16% Anglès).
Dins les preferències de l'Educació Física, hi ha hagut un increment del 2% després de
la intervenció a l'ítem de condició física i salut, la qual cosa és positiu ja que demostra
un cert impacte després de la intervenció (Gràfic 3). Pel que fa al contrari, el desgrat
de l'Educació Física, aquest ítem (condició física i salut) ha estat el menor valorat
negativament (Gràfic 4) Aquest fet és positiu degut a que aquest ítem és el que s'ha
intentat promocionar al llarg de la intervenció durant les dos setmanes.

El 80% dels alumnes afirmen que prefereixen la matèria d'Educació Física a d'altres.
Cal destacar l'impacte que han rebut les noies ja que ha augmentat un 9% respecte a
la primera enquesta, aquesta dada demostra que, una vegada més, els resultats són
positius i que per tant existeix un cert benefici per part dels alumnes un cop realitzada
la intervenció.

És important remarcar el fet que tres quartes parts dels enquestats afirmen que els hi
agrada molt l'assignatura, i el que és millor, no hi ha cap alumne que digui que no li
agrada la matèria d'Educació Física. En aquest cas, també hi ha un increment de 11%
per part de les noies a l'ítem m'agrada molt.

El 90% dels alumnes pensen que l'assignatura d'Educació Física és molt important per
a ells. També s'observa un cert impacte en aquesta pregunta de l'enquesta ja que els
nois augmenten un 13% la seva valoració a la importància de la matèria, i les noies un
6% (Gràfic 5).

Una altra dada rellevant dels resultats és el fet que quasi la meitat dels alumnes
enquestats pensen que la principal finalitat que ha de seguir l'Educació Física és
l'objectiu de promocionar la salut amb un 45% (Gràfic 6). Entre un 40% i un 45% dels
alumnes consideren que la realització d'aquesta assignatura els pot ajudar a millorar la
seva condició física i salut personal (Gràfic 7). Aquesta dada és important ja que
demostra que els alumnes estan conscienciats en quin ha de ser l'objectiu principal de
l'Educació Física, i això ho reafirma la següent informació: el 92% de tots els alumnes
creu que aquesta assignatura ha d'ocupar un lloc important en la cultura del país
(Gràfic 8).
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Pel que fa la pràctica d'activitat física fora del centre de secundària, els alumnes han
dit que un 61% fan activitat fisicoesportiva fora de l'institut. Cal dir que un terç dels
joves no practica cap mena d'activitat física fora del centre, i per tant l'activitat física
realitzada al centre és la única que fan. El promig total de la quantitat de dies que
realitzen activitat física fora del centre de secundària , els alumnes que en realitzen, és
de 3, 2 dies. Respecte a les hores diàries dedicades a fer exercici físic és de 2,2 hores.

Tot seguit es contrastarà la informació extreta a partir de les dades dels resultats amb
altres articles o publicacions de diferents autors citats en aquest Treball de Final de
Grau. Aznar i Webster (2006) afirmen que el 38,2% dels joves adolescents de 15 anys
practica activitat física fora del centre de secundària. Pel que fa les dades extretes de
les enquestes, el 61% dels alumnes que han intervingut en aquesta prova pilot fan
activitat física fora de l'institut. Com es pot observar, l'índex de participació a l'hora de
realitzar exercici físic quasi és el doble que l'estudi que van realitzar Aznar i Webster a
l'any 2006. Aquestes dades són positives, ja que la pràctica d'activitat física per part
dels alumnes de secundària és més alta.

També cal destacar que en el mateix article d'Aznar i Webster (2006) parla de la
pràctica d'activitat física contrastant els dos generes ja que afirmen que les noies
realitzen menys activitat física que els nois. A la intervenció que s'ha dut a terme, els
resultats dels alumnes ens mostren que la participació per la pràctica d'activitat física
fora del centre per part dels nois és del 70%, mentre que el de les noies és del 55%,
així doncs, els estudis coincideixen en aquest aspecte.

L'OMS (1998) destaca que el centre de secundària ha de ser el lloc ideal per
promocionar la salut a través de l'activitat física, i així assolir uns bons hàbits de vida.
Els alumnes, un 46% del total d'enquestats, coincideixen en el fet que l'objectiu
principal de l'assignatura d'Educació Física recau en el fet de promocional la salut
(Gràfic 7). En aquest cas les opinions coincideixen i és una mostra de la consciencia
dels alumnes en la importància de la salut.

Pel que fa les preferències dins la pròpia assignatura d'Educació Física, els alumnes
han respòs amb un 38% que prefereixen l'ítem de jocs i esport. La Comissió Europea
(2013) argumenta que hi ha d'haver un canvi en la manera de portar a la pràctica la
matèria d'Educació Física ja que la majoria de centres de secundària reconeixen que
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la gran majoria de sessions es realitzen "jocs" a classe. Això fa que aparegui una
problemàtica dins l'assignatura, i et demostra que hi ha d'haver un canvi en la manera
de fer les sessions i cercar nous objectius d'aprenentatge pels alumnes.

Durant la realització i desenvolupament d'aquest Treball Final de Grau he pogut
observar diferents limitacions o mancances pel que fa els instruments quantitatius per
profunditzar la investigació. L'enquesta emprada en aquest projecte pilot és la
utilitzada per la Fundació SHE per tal d'executar les investigacions i/o estudis en els
seus programes de promoció d'activitat física i d'hàbits saludables. Aquesta enquesta
és molt pobre a l'hora de poder extreure dades rellevants dels alumnes ja que els
ítems que ofereixen moltes preguntes són escassos i poc concrets.

Una segona deficiència que es pot observar en aquest treball és la manca d'articles o
estudis publicats relacionats en l'ús d'aplicacions mòbils en els centres educatius, i
menys en centres de secundària. Aquest problema ha fet que sigues difícil poder
contrastar diferents informacions i/o opinions al respecte.

Una altre limitació d'aquest projecte és la falta de temps per dur a terme la prova pilot
als tres centres de secundària. Únicament dos setmanes d'intervenció no és temps
suficient per poder extreure uns resultats clars i apropiats, degut a que l'impacte en els
alumnes no es prou precís. Amb una ampliació del temps els resultats haguessin estat
més afinats.

A continuació,

es proposaran diferents canvis per tal de millorar totes aquestes

limitacions i febleses d'aquest Treball Final de Grau. Les fortaleses que cal destacar
en aquest estudi és que és un projecte pilot que ha seguit els paràmetres del
Programa de Salut Integral de la Fundació SHE, i que per tant, pot servir per futurs
estudis i/o investigacions relacionats amb l'ús d'aplicacions mòbils a centres de
secundària a l'assignatura d'Educació Física.

Un altre aspecte positiu és el fet d'haver realitzat el projecte a diferents alumnes, és a
dir, no només a un sol centre de secundària sinó a diferents instituts. D'aquesta forma
les dades es concentren en un centre de secundària determinat, i es pot contrastar les
dades amb els diferents centres de secundària. Així doncs, la informació que s'ha
extret fa que els resultats tinguin més veracitat.
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També cal comentar que els estudis citats en aquest Treball de Final de Grau, per tal
d'argumentar la problemàtica i l'existència d'una mancança a 'hora de impartir
l'Educació Física, són publicacions molt recents, les quals fa que el treball que tens
entre les mans sigui més fiable.

Per acabar, la darrera fortalesa d'aquest treball, i al meu entendre la més important de
totes elles, és que aquest estudi és un projecte innovador ja que són poques les
investigacions que s'han publicat sobre l'ús d'aplicacions mòbils a l'assignatura
d'Educació Física, i encara menys que s'hagin publicat estudis duts a terme amb
alumnes de diferents centres de secundària.

Tot seguit s'exposen les propostes per tal d'ampliar aquest Treball de Final de Grau de
cara a un futur. Quins canvis s'hi podrien realitzar per tal de poder profunditzar en
aquesta investigació sobre l'ús d'aplicacions 2.0 a l'assignatura d'Educació Física a
l'hora de promocionar i establir uns hàbits saludables entre els alumnes de secundària.

Així doncs, per tal de poder seguir aquesta línia d'estudi però de forma més àmplia,
primer de tot s'hauria de realitzar la intervenció en un nombre d'alumnes més extens, i
a poder ser a més centres de secundària. D'aquesta manera la mostra seria més gran i
les xifres finals serien més realistes i veritables.

També es podria dur a terme un estudi qualitatiu a professors i alumnes dels centres
de secundària que han participat en la intervenció per tal de profunditzar més en el
projecte i poder extreure més resultats. El fet d'entrevistar a la gent implicada en el
projecte permet saber la seva opinió directa, i d'aquesta manera millorar la pròpia
intervenció.

Per acabar aquest apartat, l'última ampliació d'aquesta intervenció en un futur és la
millora de l'instrument de l'estudi quantitatiu, la enquesta. Una enquesta més concreta i
especifica en relació a l'objectiu de l'estudi ajudarà a poder extreure les dades més
necessàries dels alumnes i d'aquesta manera poder avançar amb la investigació d'una
forma òptima.

Així doncs, per tancar l'apartat de resultats crec oportú redactar unes conclusions
finals, les quals s'ha arribat després de realitzar tot el Treball Final de Grau. Abans, vull
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recolzar la veracitat de les dades extretes d'aquest projecte pilot amb l'alta participació
d'alumnes.

Consegüentment, puc afirmar que amb aquest estudi pilot, la majoria d'ítems de
l'enquesta s'ha pogut observar una millora per part dels alumnes. Si que es cert que
aquesta és molt petita, però cal recordar que la intervenció només va ser de dos
setmanes i es van dur a terme tres sessions per centre de secundària.

La satisfacció per part dels alumnes envers la matèria d'Educació Física ha
augmentat, i la consciència d'utilitat també. S'ha pogut demostrar que l'assignatura
d'Educació Física, utilitzant aplicacions m-Health, fa que sigui més útil i motivant pels
alumnes. Així doncs, per acabar, aprofito aquest Treball de Final de Grau per
encoratjar als centres de secundària a fer-ne us ja que incentiven a una millor pràctica
d'activitat física.
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8. ANNEXOS
Annex 1. Sessions
1.1. descripció Sessió de treball 1
sessió 1: programada per treballar l'agilitat i la velocitat utilitzant aplicacions mòbils
Zona de treball
Material

Es realitzarà a la pista poliesportiva del propi centre.
Cons, cordes, mocadors, cercles, tanques i mòbil.
En aquesta sessió treballarem la velocitat i l'agilitat dels alumnes.
Per treballar-ho necessitarem l'ajut d'una aplicació de mòbil
anomenada Cronòmetre. Tal i com diu el seu nom, es tracta d'un
simple cronòmetre que ens servirà per mesurar el temps que
tardarà cada alumne a realitzar el circuit.

Explicació

Partint del supòsit que el grup classe sigui de 21 alumnes, es
faran grups de tres membres, per anar bé, haurien de sortir set
equips. A continuació es prepararan tres circuits diferents i
paral·lels al llarg de la pista. A cada circuit hi treballaran dos
equips.
Un equip cronometrarà i l'altre realitzarà la prova d'agilitat. Les
marques de cada alumne s'aniran apuntant en una pissarra, on al
final es sumaran les tres marques de l'equip. El grup que
aconsegueix realitzar el circuit amb menys temps serà el
vencedor.
Un cop realitzada aquesta prova se'n faran d'altres, concretament
dues més.
La segona consistirà en realitzar el mateix circuit d'agilitat lligat
amb la cama d'un altre company de l'equip. Al final de la prova
haurem de seguir la mateixa metodologia que la prova anterior.
Per acabar, l'ultima prova serà amb els ulls tancats, amb l'ajuda
d'un company del propi equip que farà de guia tan sols amb l'ajut
de la paraula. Igual que en la prova anterior, la metodologia a
seguir serà la mateixa.
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1.2. descripció Sessió de treball 2
sessió 2: treball específic de la resistència i el càlcul de la freqüència cardíaca amb
l'ajut d'aplicacions mòbils
Zona de treball
Material

Es realitzarà a la pista poliesportiva del propi centre.
Cons i mòbil.
En aquesta sessió treballarem la resistència entre els alumnes.
Per treballar-ho necessitarem l'ajut de dues aplicacions mòbils
anomenades Cardiògraf i Cronòmetre. La primera és un
cardiògraf, que ens servirà per mesurar la freqüència cardíaca en
un moment determinat. Mentre que la segona, és l'aplicació que

Explicació

vàrem usar a la primera sessió, on la seva funció era la d'un
cronòmetre. Partint del supòsit que el grup classe sigui de 30
alumnes, el grup s'organitzarà per parelles. Un membre realitzarà
l'activitat física i l'altre el cronometrarà.
Primer, es calcularà la pulsació de cada alumne abans de
començar l'activitat física, totes aquestes dades les haurem de
registrar en una full de registre. Un cop anotada la freqüència
cardíaca en repòs, un membre de l'equip realitzarà una carrera
continua de dos minuts a la pista poliesportiva del centre.
Finalitzat l'exercici, s'haurà de registrar la freqüència cardíaca de
recuperació, passat un minut, i desprès al cap de dos de finalitzar
l'exercici. Realitzada l'activitat, la parella farà un canvi de rol, qui
estava realitzant l'activitat física passarà a cronometrar, i al
reves.
Després es realitzarà la mateixa activitat però el temps d'acció
d'activitat física serà de quatre minuts de carrera contínua,
després haurem de seguir la mateixa metodologia de treball que
hem comentat anteriorment. Per acabar, repetirem l'exercici
augmentant fins a vuit els minuts a treballar. Cal recordar que un
cop realitzada l'activitat sempre haurem de registrar la freqüència
cardíaca en un full de registre, passats u i dos minuts des de la
finalització de l'exercici.
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1.3. descripció Sessió de treball 3
sessió 3: programada per realitzar una cursa d'orientació amb l'ajut d'aplicacions
mòbils
Zona de treball
Material

Es realitzarà en una zona forestal
Fites, mapes i mòbils
En aquesta sessió treballarem l'orientació. Per treballar-ho
necessitarem l'ajut d'una aplicació mòbil anomenada Brugola.
Aquesta aplicació, tal i com diu el seu nom, fa la funció de
brugola i ajudarà als alumnes a orientar-se pel terreny.
Es crearan set grups de tres alumnes, si és possible, i amb l'ajut

Explicació

d'un mòbil i d'un mapa de la zona hauran de cercar correctament
les diferents fites que hi haurà escampades pel terreny amb
l'ajuda de l'aplicació. Aquestes seguiran un ordre numèric de
manera que no hi haurà massificació d'alumnes per tal de trobar
una fita determinada.
El grup que aconsegueixi reunir totes les pistes correctament
amb el mínim temps possible serà el vencedor de la prova.
Per tal de poder realitzar la sessió serà necessari un mapa de la
zona per tal de poder desenvolupar correctament la classe. En el
cas que no es disposes d'un mapa, es canviaria la sessió per un
altre.
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Annex 2. Programa d'aprenentatge sobre l'ús d'aplicacions
mòbils: FatSecret i GoogleFit
Aquest programa d'aprenentatge està dissenyat per ensenyar la utilització de dos
aplicacions de mòbil d'ús diari. Aquestes aplicacions serviran per enregistrar dades per
poder saber i/o deduir quins són els hàbits saludables dels joves de 3r i 4t d'ESO de
diferents
nts centres de secundària de la Catalunya Central. Aquesta és una prova pilot
que realitza la Fundació SHE en diferents instituts per poder avaluar els índex
d'activitat física i hàbits saludables d’aquests joves.
Les aplicacions
ns mòbils anteriorment ressenyades
ressenyades són les dues següents: FatSecret i
GoogleFit.

FatSecret
Aquest aplicació és una eina senzilla i fàcil d'utilitzar que permet recollir totes les
dades dels aliments,, en forma de calories, que consumim
m cada dia ens els diferents
àpats del dia (esmorzar,
zar, dinar i sopar).
sopar
Com començar a utilitzar-la?
utilitzar
Per començar heu de descarregar
l'aplicació per GooglePlay del mòbil
cercant el nom de "FatSecret",
"
el
símbol de l'aplicació és el següent.
Un cop descarregada l'aplicació s’han
de completar les dades que es demanen: sexe,
quilograms i centímetres, pes actual, pes ha assolir,
estatura actual, la data de naixement, seleccionar el
nivell d'activitat física, i per acabar, cal introduir una
adreça de correu electrònic4.
Quan utilitzar-la?
La pàgina iniciall de l'aplicació és aquesta. A continuació haureu d'entrar al menú.

4

Recomanació:: En cas que no tingueu un compte Gmail, millor que creieu un compte

(https://mail.google.com/).
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Un cop dins el menú de l'aplicació seleccioneu
l'apartat Food Diary.
En aquest apartat haureu d'introduir el aliments que
consumiu durant tot el dia, dins dels seus respectius
àpats: esmorzar (breakfast
breakfast), dinar (lunch), sopar
(dinner)) i per acabar, en l'apartat snacks/other hi
podreu afegir diferents aliments que aneu ingerint
durant el dia, com per
exemple: el berenar.
Per introduir els àpats
ho fareu seleccionant
el símbol (+) i cercant
en el llistat l'aliment
que volem. Un cop trobat, l'haureu de seleccionar i
introduir-ne
ne la quantitat (grams i/o unitats).
Un cop acabat, haureu de prémer el "tic" de dalt a la
dreta, d'aquesta manera quedarà tot registrat com es
pot veure a l'exemple
le que hi ha a continuació.

A la següent imatge
(baix a l'esquerra) es pot observar el percentatge de
calories consumides durant el dia. Un cop registrades
totes les dades del que heu menjat, es pot observar si
heu complert a l'hora d'ingerir menys de 2.000
2.
calories,
tal i com recomana l’Institut Català de la Salut. En
aquest cas, l'exemple ens mostra que hauríeu consumit
el 97% de les 2.000 calories totals recomanades a
consumir, per tant la vostra dieta seria correcta.
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Tot seguit, torneu a seleccionar el menú i anireu a
l'apartat de Exercise Diary.
En aquest apartat anotareu el temps d'activitat física
diària5.
Haureu de prémer sobre l'apartat Add Activity, on se
us mostrarà la següent pestanya.
En l'apartat Choose
Activity

haureu

de

seleccionar el tipus
d'activitat

que

heu

realitzat:

futbol,

caminar,

bicicleta,

córrer, etc.
Suposem que, per exemple, heu caminat durant una
hora, llavors seleccionareu: aeròbic, i a continuació
anotareu el temps que heu estat corrent.
D'aquesta

manera

l’aplicació

us

calcularà,

automàticament, les calories que heu cremat, les
quals es restaran de les calories totals ingerides.
Per què utilitzem aquesta aplicació?
Aquesta aplicació ens servirà per enregistrar, i poder
comparar posteriorment, el que menja una mostra
d’alumnat de la Catalunya Central. També saber si les
dietes són equilibrades, si els joves consumeixen més
calories de les recomanablement establertes, etc. A
part, també podrem determinar el nivell de realització
d'activitat física d’aquests joves.
Un cop acabada l'activitat, haurem d'anar a les
opcions de l'aplicació i haurem de prémer Export, des
de allà podrem exportar un document en format PDF
al nostre correu electrònic que haurem de fer arribar al
nostre tutor/a.
5

Per saber el temps total que heu estat realitzant activitat física durant el dia utilitzarem l'aplicació Google

Fit detallada a continuació.
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GoogleFit
Aquesta aplicació fa la funció de podòmetre, és a dir, calcula automàticament el
nombre de passos fets per una persona, i indirectament pot servir per mesurar la
distància i el temps a l'hora de realitzar activitat física. Per poder utilitzar aquesta
aplicació necessiteu, també, un compte de Gmail.

Com utilitzar-la?
Simplement us haureu de descarregar aquesta aplicació pel
GooglePlay del mòbil buscant el nom de GoogleFit.
El símbol de l'aplicació és el següent.
Un cop ens hàgim baixat l'aplicació has d'acceptar les condicions
d'us. Un cop acabar haurem d'anar al menú, que es troba a dalt a la
dreta, i haurem de prémer Configuració. Haurem de completar les dades bàsiques per
poder posar en funcionament l'aplicació.

Quan utilitzar-la?
Aquesta aplicació es molt fàcil d'utilitzar ja que quasi no
s'ha de programar. La mateixa aplicació s'activa en cada
instant que la persona es posa a caminar.
D'aquesta manera, automàticament us va calculant la
quantitat de temps que esteu realitzant activitat física.
A l’imatge, es pot observar com calcula els minuts, i al
mateix moment us va desant les activitats del dia
anterior.
Per a què utilitzar-la?
Aquesta aplicació us permetrà poder saber quanta
activitat física heu estat realitzant cada dia, i anotar-ho a l'aplicació FatSecret, dins
l'apartat Exercicie Diary.

D'aquesta manera sabrem si la mostra d’alumnes de la Catalunya Central realitzen els
60 minuts mínims diaris d’activitat física saludable, que estableix l'Institut Català de
Salut.
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Annex 3. Qüestionari per l'Anàlisi de la Satisfacció a l'Educació
Física
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