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Resum  

Es porta a terme un estudi correlacional amb l’objectiu de comprovar la influència que 

té la pràctica esportiva federada sobre el rendiment acadèmic. La mostra és de 147 

alumnes d’ESO de l’institut Jaume Callís de Vic i dos experts de la matèria, una 

professora d’Educació Física i un entrenador. Es parteix de l’hipòtesi que els alumnes 

d’ESO del Jaume Callís que fan alguna pràctica esportiva federada tenen uns millors 

hàbits d’estudi i també uns millors resultats acadèmics, per tant, un millor rendiment 

acadèmic. Per comprovar-ho s’han pres dades dels hàbits de pràctica físico-esportiva, 

els hàbits d’estudi per tenir una variable del rendiment acadèmic, i també dels resultats 

acadèmics. Es conclou que la pràctica esportiva federada té influència positiva en els 

resultats acadèmics i no en els hàbits d’estudi, les quals aquestes dues últimes 

variables es correlacionen positivament entre elles.  

Paraules clau: Pràctica esportiva federada, rendiment acadèmic, hàbits d’estudi, 

resultats acadèmics i alumnes d’ESO 

 

Abstract 

It carries out a correlational study with the objective to check the influence of the 

federal sports on academic performance. The sample of 147 secondary school 

students of the institute Jaume Callis Vic and two experts in the field, a physical 

education teacher and coach. Part of the hypothesis that the students of ESO James 

Callis making any federated sport have better study habits and better academic results, 

therefore, better academic performance. To check data taken physical-sport practice 

habits, study habits to have a variable of academic performance and academic results. 

We conclude that sport has a positive influence on federal academic performance and 

study habits, which latter two variables are positively correlated with each other. 

 

Keywords: Federated sport practice, academic performance, study habits, academic 

results and students of ESO.  
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1. Introducció  

L’estudi que presento tracta de la relació que hi ha entre els hàbits de pràctica físico-

esportiva, incidint amb la pràctica esportiva federada, i dos variables: els hàbits 

d’estudi i els resultats acadèmics. Els dos últims termes estan vinculats amb el 

rendiment acadèmic, que actualment està tenint una gran transcendència en el context 

educatiu.  

D’aquesta manera, vull comprovar quina influència té la pràctica esportiva en el 

rendiment acadèmic, agafant com a referència una de les seves variables com els 

hàbits d’estudi i, el seu indicador, els resultats acadèmics. A més, dono qualitat als 

resultats afegint les valoracions de diferents persones vinculades en aquest àmbit amb 

entrevistes de profunditat. 

Per tant, l’estudi es vincula amb l’itinerari d’Educació Física del Grau de Ciències de 

l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) per una doble línia de connexió. Per una banda, 

tractar el rendiment acadèmic, ja siguin els hàbits d’estudi com els resultats 

acadèmics, es relaciona amb el context educatiu. Estic cursant aquest itinerari perquè 

la meva intenció professional és ser professor d’Educació Física, i d’aquesta manera, 

les variables que determinen el rendiment acadèmic és important tenir-les presents. A 

més, qualsevol procés d’aprenentatge necessita d’un indicador per avaluar-ho i en 

aquest estudi s’estableixen les notes acadèmiques com a tal. Per l’altra banda, la base 

del meu grau és l’activitat física o l’esport i en l’estudi s’obtenen dades dels hàbits de la 

pràctica físico-esportiva dels alumnes. A partir d’aquí tant en el meu treball com en 

l’itinerari que estic cursant la clau és la relació d’ambdues variables.  

Les investigacions entorn els beneficis de l’activitat física i l’esport solen estar 

emmarcades dintre del discurs mèdic, així que la pràctica esportiva ajuda a disminuir 

la probabilitat de tenir alguna patologia cardíaca, respiratòria, metabòlica, entre altres. 

Tot i que aquests efectes són positius, no deixen de ser menys importants els efectes 

en altres contextos de la vida humana, i sembla que estiguin en un segon terme. 

D’aquesta manera, la intenció és conèixer els efectes que usualment no es tracten, 

tals com la socialització, variables psicosocials i els possibles mecanismes implicats en 

el rendiment cognitiu i acadèmic que té la pràctica d’alguna pràctica físico-esportiva, i 

centrar-me en l’esportiva i federada per tal de valorar els resultats pertinents. 

Per tant, seguint amb la idea de Ramírez et al. (2014) la pràctica esportiva es pot 

considerar un element central i fonamental en els programes de promoció de la salut, i 

en especial per a poblacions infantil i juvenil. Es considera oportú investigar els 
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beneficis que té la pràctica esportiva des de diferents àmbits per tal de potenciar els 

programes d’exercici físic i esport, i també valorar que l’Educació Física aporta molts 

beneficis més enllà dels físics.  

 

Els termes de l’estudi tenen molt de pes en les persones, en especial, els nens i 

adolescents. En aquest cas, l’objecte d’estudi seran els alumnes de secundària, 

coneixent els seus hàbits de pràctica esportiva en vinculació a l’itinerari d’Educació de 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). 

L’interès del tema sorgeix per dues experiències que em van ocórrer durant el curs 

2013-14. La primera va ser la conferència que ens va venir a fer Marc Guillem Molins, 

un expert en neurociència educativa, l’any passat a la Universitat de Vic. Ens va 

comentar que l’exercici físic, i en concret la motricitat del nen, està molt relacionat amb 

els processos mentals i neurològics. Em va persuadir de la importància que té la ment 

humana i que el seu coneixement permet treballar i millorar altres àmbits dels nens.  

En segon terme, arrel de la conferència, vaig observar una correlació que em va sobtar 

entrenant un equip de futbol sala de categoria prebenjamí (7-8 anys). Els jugadors que 

veia als entrenaments que feien millor els exercicis coordinatius, curiosament, eren els 

que anaven millor a l’escola i treien millors notes. Aquesta última referència va sorgir 

parlant del tema amb els pares desinteressadament.   

D’aquesta manera, amb l’interès sorgit vaig cercar informació i vaig trobar molts 

estudis que relacionaven l’activitat física amb el rendiment cognitiu i/o acadèmic. Tenia 

clar que prendria com a referència el rendiment acadèmic però volia aplicar-ho en un 

context quotidià per a mi, i quin millor que la pràctica esportiva federada dels alumnes 

en horari interescolar, ja que sóc entrenador de futbol sala en d’aquesta mateixa franja 

d’edat.  

Tot i que en un principi volia centrar-me amb la neuroeducació, que és:  

Una nova visió de l’ensenyança basada en el cervell. Visió que ha nascut a 

l’expectativa d’aquella revolució cultural que ha vingut a denominar-se neurocultura. 

Neuroeducació és prendre avantatge dels coneixements sobre com funciona el cervell 

integrats amb la psicologia, la sociologia i la medicina en un intent de millorar i 

potenciar tant els processos d’aprenentatge i memòria dels estudiants com ensenyar 

millor en els professors. (Mora, 2013:26)  

Per tant, se centra en la funcionalitat del cervell relacionat amb altres àmbits, cosa que 

seria un estudi centrat en els processos mentals i el que volia era conèixer les 
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relacions entre les variables esmentades per comprovar si els hàbits de pràctica 

esportiva es relacionen amb els hàbits d’estudi, i també, en les notes acadèmiques.   

Per comprovar si es donen aquestes relacions entre les variables he seguit un procés, 

tant en la part teòrica com pràctica. Primer de tot, vaig haver de clarificar quines 

relacions volia fer. Així que un cop formulades vaig haver de marcar la metodologia 

que seguiria juntament amb la formulació dels objectius, les preguntes inicials i 

l’hipòtesi. A partir d’aquí, vaig anar cercant referències bibliogràfiques per redactar el 

marc teòric. A mesura que anava transcorrent el curs anava trobant noves referències 

més específiques de la meva temàtica. 

Respecta la part pràctica vaig haver de recollir dades dels alumnes del Jaume Callís 

de Vic dels cursos d’ESO. Vaig necessitar el permís dels seus pares per accedir a les 

seves dades, i un cop recollides les dades dels alumnes amb permís, vaig traspassar-

les per a poder valorar els resultats. A més, l’estudi també compta amb l’aportació de 

quatre persones vinculades en la temàtica de diferents perspectives. Això m’ha 

permès discutir els resultats amb més rigor i profunditat. 

Finalment, es troben les conclusions de l’estudi juntament amb les limitacions i les 

perspectives de futur. Allà valoro que més enllà de realitzar el TFG, em serveix per 

seguir creixent en la meva professió i vocació, a més de que a partir d’ara seré un 

mitigador de la pràctica esportiva, i en especial federada,  per la gran quantitat i variats 

beneficis que aporten a les persones, en especial als nens i joves.  
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2. Marc teòric 

2.1. Tipus de pràctica físico-esportiva 

Primer de tot, es pretén deixar clar els diferents tipus de pràctica físico-esportiva i els 

conceptes que es deriven d’ell. Es delimita la diferència entre tres conceptes difusos: 

activitat física, exercici físic i esport. Aquesta diferenciació és necessària ja que en 

molts estudis esmenten activitat física i els conceptes que es defineixen no s’adeqüen 

a uns altres estudis ressenyats que acoten els conceptes.  

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la comunitat de Madrid (2015) 

defineix activitat física com aquella que: “implica qualsevol moviment corporal produït 

pels músculs esquelètics que se suma al metabolisme basal generant una despesa 

energètica.” 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) (2015) semblant a l’anterior, detalla activitat 

física com: “qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que exigeixi 

despesa d'energia”. A més, afegeix diferents moments que comporta la pràctica 

d’activitat física en la seva definició: “aquelles activitats que comporten moviment 

corporal i es realitzen com a part dels moments de joc, de treball, de formes de 

transport actives, de les tasques domèstiques i d’activitats recreatives.” 

Per una altra banda, es deixa clar el terme d’exercici físic ja que pot haver confusions 

entre activitat física i esport. Caspersen et al. (1985) esmenten que l’exercici físic és 

una subcategoria de l’activitat física. L’OMS (2015) el defineixen com: “l’activitat física 

que està prevista, estructurada, repetitiva i teleològica amb un objectiu relacionat amb 

la millora o el manteniment d’un o més components de l’aptitud física”. La Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte de la comunitat de Madrid (2015) torna a recalcar la 

planificació i la repetició en qualsevol esforç com a indispensables i amb l’objectiu de 

millorar la forma física i la salut per tal que es consideri exercici físic.  

Per tant, el practicant ja té un objectiu de caire físic, tot i que, la principal diferència que 

trobem amb la pràctica esportiva és la reglamentació. Per això s’han deixat clars els 

conceptes, per clarificar els resultats d’aquesta mostra per tal de no haver confusions 

entre un terme i un altre.  

Cal diferenciar entre activitat física i condició física. Kelley et al. (2009) descriuen molt 

bé les característiques de cadascun en etapa infantil atenent-se al que conceben els 

autors estudiats als conceptes en el seu anàlisi, per tant, pot incloure diferents 

comportaments i entorns que no s’han correlacionat anteriorment. L’activitat física 
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infantil és una barreja de comportaments que tenen lloc en diversos entorns socials. 

S’inclouria el joc, la recreació, l’educació física, el joc informal, l’esport escolar, jocs 

informals i clubs esportius extraescolars. Considera contextos, així com maneres 

d’activitat que inclouen: caminar, córrer, ciclisme, natació, esports vigorosos i dansa. A 

més, ho consideren com la quantificació en termes de durada, freqüència i nivells 

d’intensitat.  

La condició física és un conjunt complex de la funcionalitat, les capacitats i aptituds del 

nen/a. En els nens es determinen per factors genètics i segons l’etapa de maduració 

biològica que es trobi i de la quantitat d’activitat física que fan (Kelley et al., 2009). 

Engloben l’activitat física en els tres conceptes que es diferencien: activitat física, 

exercici físic i esport. Per tant, jo m’atenc al que considero amb l’ajuda d’autors cada 

concepte.  

Per últim, es detalla el terme esport. Segons A & C Black Publishers en el Diccionari 

de les ciències de l’esport i l’exercici (Dictionary of the Sport and Exercise Sciences) 

(2006) és “un joc organitzat que comporta la realització d'esforç físic, s'até a una 

estructura formal, està organitzat dins d'un context de regles formals i explícites 

respecte a conductes i procediments, i que és observat per espectadors.” La 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la comunitat de Madrid (2015) dóna 

importància també a les normes i inclou en aquest terme: “tot exercici físic exercit amb 

esperit competitiu que es regeix per unes normes o reglament.” 

L’esport, per tant, es caracteritza per ser una activitat institucionalitzada i estructurada 

on apareix la competició. A més, Delaney i Madigan (2009) afegeixen que va més enllà 

del terreny de joc i que implica un esforç físic fent ús de les habilitats esportives, 

relativament complexes. L’ús o no d’aquestes habilitats creuen que és la major 

distinció entre practicar un esport i “jugar” o fer exercici físic. En aquest sentit, la 

dualitat esport-joc, és explicada per Alcoba (2001), que explica que mentre es juga, un 

es diverteix però quan aquest joc passa a ser esport, es converteix en una lluita per 

aconseguir la victòria. L’esport ascendeix un esgraó, i per tant, obliga a entregar-se a 

l’esportista amb major dedicació i esport.  

Observades les definicions dels tres conceptes, l’activitat física engloba l’exercici físic i 

l’esport. Diferenciats els tres termes, les dades que extrauré de la meva mostra aniran 

encaminades cap als hàbits de pràctica físico-esportiva. Tot i això, dintre de l’esport 

em centro en un determinat àmbit centrant-me en les variables de l’entorn i l’edat 

(escolar) i, per una altra banda, la reglamentació.  
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Per l’interès de la mostra d’estudi (12-16 anys), es considera oportú deixar clar l’esport 

escolar, que és: 

Tota aquella activitat físico-esportiva realitzada per nens/es i joves en edat escolar, dins 

i fora del centre escolar, inclús la desenvolupada en l’àmbit dels clubs d’altres entitats 

públiques o privades, considerant, per tant, esport escolar com sinònim d’esport en 

edat escolar”. Gómez i García  (1993, citat a Blázquez, 1995:24) 

Álamo (2004) defineix que l’esport escolar ha de tenir un rerefons educatiu, i que les 

competicions esportives s’organitzen per a l’alumnat dels centres educatius. D’aquesta 

manera, l’autor esmenta que cal diferenciar entre esport escolar, esport extraescolar i 

esport en edat escolar. Per això, la mostra està formada per alumnes d’ESO tenint en 

compte l’esport en l’edat escolar diferenciant els hàbits de pràctica físico-esportiva 

Sánchez (2005:26) destaca que el qualificatiu "de base" implica una acció en el 

començament de la pràctica esportiva, és a dir, l'existència d'una fase d'iniciació a la 

pràctica de l'activitat física i l'esport, esport de base per a molts ha estat i és sinònim 

d'esport escolar o esport en l'edat escolar. L’esport de base s’entén com: “la pràctica 

esportiva encaminada a la participació en competició institucionalment organitzada en 

la qual s'apliquen per al seu desenvolupament la normativa reglamentària.” Per tant, 

es vincula amb la pràctica d’un esport (competició, reglamentació, institució 

organitzada), però concretant que l’edat és delimita en l’etapa escolar.  

Finalment, tenint en compte les característiques que exposa Capdevila (2013), un 

esportista federat haurà de complir: 

a) Tipus d’activitat. Ha de practicar almenys un esport. 

b) Dedicació esportiva. Expressat en dies a la setmana, que segons García-

Ferrando (2006, citat a Capdevila, 2013) ha de practicar un mínim de dos o tres 

dies a la setmana.  

c) Pràctica competitiva. Es considerarà esportista federat aquell que realitzi 

competicions en la seva pràctica esportiva, de manera que l’entrenament anirà 

encarat a la competició.  

d) Pràctica dirigida. Ha de ser entrenat per un monitor/a, entrenador/a i no fer-ho 

per lliure. 

Per una altra banda, consideraré esportista federat, en una posició més reglada, aquell 

que descriu el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2014:84) en l’Anuario de 

Estadísticas Deportivas del 2013: “Esportista que disposa de llicència federativa 

estatal en vigor o amb llicència autonòmica homologada.”  
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Com a síntesi, escriuré diferents exemples de cadascun dels termes esmentats: 

 Activitat física: Anar a l’escola o endreçar l’habitació. 

 Exercici físic: Nedar a la piscina o anar en bicicleta.  

 Pràctica esportiva de base /reglada: Futbol en un club esportiu federat. 

L’activitat física té molts beneficis per a la salut física (Devís i Peiró, 1993) però també 

pot tenir unes altres avantatges psicològiques i socials que afecten a la salut (Ramírez 

et al. 2004). Zawadski (2004) esmenta que l’exercici físic en el nen i l’adolescent és un 

factor que propicia la salut i la prevenció de patologies, proporcionant un equilibri 

psicofísic i un augment de la capacitat funcional dels diversos sistemes orgànics. 

 
L’activitat física s’adapta a les possibilitats de diversos tipus de persones i permet que 

totes puguin obtenir beneficis saludables amb la realització d’algun tipus d’activitat. Per 

tant, l’activitat física interacciona amb altres agents propis de la persona i de l’entorn 

per determinar la salut de la persona (Devís i Peiró,1993). 

 
Ara bé, també té beneficis a nivell cognitiu i en el funcionament cerebral (Hillman et al., 

2008). D’aquesta manera, la realització d’activitat física, exercici físic i esport té 

influència en el  rendiment acadèmic (Tomporowski, 2011; Ramírez et al. 2004; 

Gonzalez i Portolés, 2014 (Marsh, 1993; Harrison i Narayan, 2003).  Per una banda, 

afecta als hàbits d’estudi, i per una altra, als resultats acadèmics. A partir d’aquí, es 

desenvolupen els dos conceptes i estudis on tractin la relació entre les variables 

esmentades.  

Primer de tot, no s’ha de confondre rendiment acadèmic amb resultats acadèmics. 

Durant les últimes dècades, hi ha hagut molts plantejaments avaluadors sobre 

rendiment acadèmic amb diferents explicacions i amb la utilització de diferents 

procediments metodològics. El concepte de rendiment acadèmic pot ser entès de 

diferents maneres en funció del significat que té per a cada subjecte d’acord amb la 

seva situació personal. Per aquest motiu, es considera que aquest terme és un 

concepte multidimensional, relatiu i contextual. (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Centro de 

Investigación y Documentación Educativa (C.I.D.E), 2002). 

Tot i això, Montes i Lerner (2011:15) defineixen el rendiment acadèmic de manera 

clara i entenedora posant èmfasi tant en el procés d’aprenentatge com en el resultat 

que es deriva d’aquest:  
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La relació entre el procés d’aprenentatge, que involucra factors extrínsecs i intrínsecs 

a l’individu, i el producte que es deriva d’ell, expressat tant en valors predeterminats 

per un context sociocultural com en les decisions i accions del subjecte en relació amb 

el coneixement que s’espera que obtingui d’aquest procés”.  Montes i Lerner (2011:15)  

En un sentit paral·lel, el rendiment és una funció que depèn de la conducta avaluadora 

del professor com de l’aprenentatge de l’alumne. Aquest aprenentatge està vinculat 

amb la conducta que implica la interacció de la personalitat amb “l’espai vital” o entès 

com l’entorn (Rodríguez i Gallego, 1992).  

Els últims autors, citen la definició de rendiment acadèmic de Walberg (1974:23) entès 

com:  

Un sistema d’interaccions entre factors aptitudinals, familiars, relacions professor-

alumne, alumne-companys, mètodes d’ensenyament..., considerats cadascun d’ells no 

només com sumands, sinó també com elements o variables que s’influeixen 

mútuament dos a dos, i a la seva vegada, entre els tres. (Walberg, 1974:23) 

Per tant, els autors destaquen que el rendiment és un procés, que depèn del que 

s’aprèn i del que es deriva d’aquest aprenentatge, que normalment es demostra en les 

proves avaluadores. També donen importància a la conducta (accions) i a la 

personalitat (valors) dels alumnes amb la relació amb l’entorn (context). Seguint amb la 

importància del procés d’aprenentatge, Capdevila (2013) esmenta que el rendiment 

acadèmic és el resultat del complex procés d’aprenentatge.  

En aquest procés hi intervenen moltes variables, una d’elles són els hàbits d’estudi. 

Antoni (2006) també detalla que hi ha moltes variables que influeixen i la seva 

interacció, com per exemple: intel·ligència, motivació, personalitat, actituds, contextos i 

entorns (familiar, social, cultural i emocional). Tot i que remarca que les notes 

acadèmiques són l’indicador més aparent i recurrent del rendiment escolar, no sempre 

és sinònim de fidelitat en les respostes – conceptuals, procedimentals o actitudinals- 

de l’alumne a les interpel·lacions de la matèria, del professor o de la dinàmica de la 

classe. Malgrat que Fernandes (1991) tradueixi l’aprenentatge en termes de 

rendiment, que normalment es mesura per l’eficàcia (resultats acadèmics), no s’ha de 

confondre. Argumenta que es pot haver après alguna cosa, que existeixi una 

modificació real de les actituds i que no aparegui clarament en un determinat moment, 

per exemple el dia de la prova d’avaluació.  

Per tant, els resultats acadèmics són un indicador del rendiment acadèmic. A més, és 

un producte immediat, observable i el més utilitzat. Un altre aspecte molt positiu és que 
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són útils perquè són uns índexs que permeten veure si s’han assolit els objectius 

assolits, i comparar els resultats del mateix subjecte o dels altres. A més, són fàcils 

d’observar i de tractar estadísticament ja que tenen la possibilitat de convertir-se 

numèricament. (Fullana, 2008) En diferents estudis (González i Portolés, 2014; 

Morales et al., 2011; Dwyer et al., 2001) utilitzen les qualificacions escolars de les 

assignatures i les consideren rendiment acadèmic.  

Tot i això, Fullana (2008.39) creu que: “L’avaluació prioritza així la funció de control, de 

selecció, més que la de diagnòstic i d’orientació a l’alumne. La importància social que 

tenen les notes escolars sovint no va acompanyada d’unes bones mesures de 

rendiment.”  

Deixant de banda l’avaluació del rendiment acadèmic, ens centrem en les variables 

que determinen el rendiment acadèmic. Antoni (2006) divideix en quatre blocs les 

variables del rendiment acadèmic. Els quatre blocs estan relacionats entre ells i moltes 

variables depenen de la interacció amb altres variables, tot i no ser del mateix bloc. Els 

quatre blocs amb les seves variables són:  

 

a) Àmbit personal: Sexe i nivell, problemes sensorials, salut i fitness, 

autoconcepte, actitud enfront els valors, instrument (esforç-èxit), confiança 

en el futur, valoració treball intel·lectual i aspiració del nivell d’estudis. 

b) Àmbit escolar: Dinàmica de la classe, integració en el grup, relació tutorial, 

clima de classe i participació en el centre.  

c) Àmbit familiar: Número de germans, estudis dels pares, ocupació familiar, nivell 

econòmic, comunicació familiar, nivell econòmic, comunicació familiar, 

actituds familiars, expectatives estudis fills, valoració del treball intel·lectual i 

ajuda als estudis dels fills. 

d) Comportaments: Disposició temps lliure, activitats culturals, usos lingüístics, 

televisió-ràdio-cinema-vídeo, drogues i alcohol, experiències sexuals, 

activitats cognitives i dedicació i aprofitament dels estudis (entesos com a 

hàbits d’estudi).  

*En negreta estan marcades les variables que segons els autors tenen més capacitat 

de predicció en relació a les notes acadèmiques.  

Per tant, el rendiment acadèmic depèn de vàries variables les quals són molt difícils de 

controlar-les totes alhora. Tot i això, valorant la relació que esdevé entre rendiment 

acadèmic i hàbits d’estudi, es desenvolupa aquest terme. Per a González (2003:120) 
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s’entén com a hàbits d’estudi: “Les conductes més o menys constants relacionades 

amb l’acció d’estudiar.” 

Fullana (2008:269) concreta més en quin tipus de conductes en la seva definició, i els 

defineix com: “conductes dels estudiants relacionades amb la seva implicació en el 

treball escolar i en els aprenentatges, el seu compromís en aquest treball, el temps 

dedicat al treball escolar, l’atenció i concentració amb què es realitza i la planificació de 

l’estudi.” A més afegeix que aquestes conductes no es poden desvincular fàcilment de 

l’autoresponsabilitat dels subjectes en el seu aprenentatge i de les habilitats 

d’autoaprenentatge.  

Álvarez i Fernández (2005) van crear un qüestionari per determinar les accions que fa 

l’alumne en relació als hàbits d’estudi. Els mateixos autors, han comprovat que hi ha 

una relació positiva entre els hàbits d’estudi i el rendiment acadèmic. Capdevila (2013) 

també troba relacions significatives positives entre els hàbits d’estudi (utilitzant el 

mateix qüestionari d’Álvarez i Fernández) i el rendiment acadèmic. 

Antoni (2006:181) afegeix que: “Justament la concreció d’aquells plantejaments en 

l’àmbit acadèmic es tradueix en les anomenades tècniques de treball intel·lectual, com 

eines o instruments per consolidar els necessaris hàbits d’estudi que afavoreixin i 

assegurin els millors resultats escolars.” D’aquesta manera també creu que les 

tècniques que adquireixi l’alumne, portaran a consolidar els seus hàbits d’estudi i 

d’aquesta manera a millorar els resultats acadèmics.  

Des d’una altra perspectiva, González (2003) els relaciona amb el fracàs escolar, 

concloent que uns mals hàbits d’estudi influeixen en el fracàs escolar.  

Antoni (2006), a més, enumera 5 qüestions amb les seves estratègies que determinen 

tenir uns bons hàbits d’estudi o no: 

PREGUNTES ESTRATÈGIES 

1. Per què estudiar?  MOTIVACIÓ: Resposta que es dóna 

l’alumnat a si mateix.  

2. Què estudiar? 

 

ORIENTACIÓ de futur. Es determina pel 

que marca el currículum oficial. 

3. Com estudiar? METODOLOGIA: inclou les estratègies 

d’iniciació, profundització i l’economia de 

recursos.  

4. Quan estudiar? 

 

GESTIÓ DEL TEMPS: quan s’ha 

d’estudiar i quins són els moments del dia 
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més rentables. 

5. On estudiar?  

 

UBICACIÓ, POSTURA I ENTORN 

 

Qüestions i estratègies per determinar uns bons hàbits d’estudi. FONT: Adaptat 

d’Antoni (2006:181) 

Amb el qüestionari d’Álvarez i Fernández (2005) puc tenir dades dels alumnes de les 

preguntes 1, 3 i 5. El “per què estudiar” en relació a les preguntes de si creu que 

podria donar més per tenir un millors resultats; el “com estudiar” per respondre a la 

manera en què estudia i a les accions que porta a terme en el procés, ja sigui amb les 

anotacions a classe com a l’hora d’estudiar quelcom; el “on estudiar” que determina la 

qualitat del lloc d’estudi. 

Fullana (2008) classifica les variables amb personals, socials i escolars. Els hàbits 

d’estudi es situen en les personals, i dintre d’aquestes, en les característiques 

individuals mediadores en els aprenentatges, que també hi ha “l’autoresponsabilitat en 

els aprenentatges” i “les habilitats d’autoaprenentatge”. Amb un terme semblant, 

González (2003) els engloba dintre de les variables referides a les característiques 

pròpies de l’alumne.  

Del resultat d’aquestes variables sortiran uns resultats determinats: les notes i el 

benestar (satisfacció amb els resultats i amb el temps lliure) (Antoni, 2006). Només em 

centraré en les notes acadèmiques, sense prendre dades del benestar relacionat amb 

el grau de satisfacció.  

Enllaçant amb la percepció que tenen els alumnes, Cartagena (2008) troba relació 

significativa entre l’autoeficàcia en el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi, referits 

a la tècnica, organització, temps i distracció. Ho vincula amb la teoria de l’autoeficàcia 

que descriu que les creences que tenen els alumnes en les seves pròpies capacitats i 

l’habilitat per enfrontar les demandes i pressions del medi ambient estan relacionades 

amb l'assoliment del desenvolupament acadèmic exitós. Per tant, aquells que creuen 

en les seves capacitats i habilitats per  poder resoldre els problemes també obtenen un 

millor rendiment acadèmic. A més, troba relació significativa en aquells alumnes que 

tenen uns millors hàbits d’estudi (tècnica, organització, temps i distracció) i els que 

tenen un millor rendiment acadèmic. En el seu estudi divideix en dos grups els 

alumnes depenent de si el seu nivell és alt o baix marcant uns barems determinats.  

Tot i que els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques són dues variables diferents, la 

variable del rendiment (hàbits d’estudi) i l’avaluació, que aquesta darrera es pot 

vincular als resultats acadèmics, tenen relació entre elles. El concepte d’avaluació 
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participa de les característiques que s’han assenyalat amb freqüència com pròpies del 

rendiment (Rodríguez i Gallego, 1992). 

D’aquesta manera, cal dividir en el rendiment acadèmic, per una banda, el procés i per 

una altra banda el resultat d’aquest procés o el que es deriva d’aquest. Durant el 

procés hi ha unes variables que determinaran un resultat de l’alumne. Aquest resultat 

és mesurat per un indicador, que com citen els autors, el més fiable i objectiu són les 

qualificacions escolars. Respecta la variable que reflecteix més el procés de l’alumne, 

són els hàbits d’estudi. A més, els autors conclouen que hi ha relació positiva entre els 

hàbits d’estudi i el rendiment acadèmic, entès com els resultats acadèmics.  

2.2. Possibles mecanismes implicats en el rendiment 

acadèmic: les funcions executives 

Seguint amb el concepte de rendiment acadèmic, hi uns possibles mecanismes 

implicats en el rendiment acadèmic, i un d’ells són les funcions executives. Primer de 

tot, Hillman et al. (2008) troben evidències de pes per afirmar que a nivell molecular, 

cel·lular i del comportament la participació en exercici físic és beneficiosa per a la 

cognició. L’activitat física també millora l’oxigenació del cervell, que provoca una major 

capacitat de concentració i millora cognitiva (Morales et al., 2011).  

L’exercici físic regular està associat a les respostes fisiològiques, psicològiques i 

d’aprenentatge. Provoca diferents respostes fisiològiques, com l'augment de flux 

sanguini cerebral, canvis en els nivells hormonals, major excitació i estimulació, 

alteracions en l'activitat dels neurotransmissors del cervell, i la millora de la ingesta de 

nutrients. A nivell psicològic, accelera el desenvolupament psicomotor, reduint els 

sentiments de tensió, ansietat i estrés; augmentant l’autoestima i els mecanismes 

psicològics. Per últim, les respostes d’aprenentatge estan associades amb varis 

patrons de moviment potencialment vinculades a la relació que hi ha entre l’exercici 

físic i el rendiment acadèmic. Eveland-Sayers et al. (2009) 

Es considera que hi ha un possible mecanisme implicat en el rendiment acadèmic com 

són l’adquisició i la millora de les funcions executives (executive functions), Lubrini, et 

al.,2009). (2014) troben que hi ha relació significativa entre l’exercici físic i les funcions 

executives, i també amb el rendiment acadèmic. Afegeixen que és resultat d’una 

relació, tot i que no significant, entre exercici físic i rendiment acadèmic. Per tant, les 

funcions executives poden ser un mediador a tenir en compte per vincular l’exercici 

físic i el rendiment acadèmic.  
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Les funcions executives estan dins de les funcions cognitives d’alt nivell. Provenen del 

còrtex prefontal, que constitueix una regió clau per a l’adquisició de senyals i 

informació. Tomporowski (2011) defineix la funció executiva com a conjunts d’habilitats 

mentals adquirides poc a poc a través de la pràctica que ens permet formular hipòtesis 

específiques sobre els beneficis a llarg termini de les intervencions d’activitat física en 

el rendiment cognitiu. A la vida real els nens poden adquirir habilitats executives i les 

poden transferir a les tasques acadèmiques que implica la inhibició de la conducta, la 

memòria de treball i l’estratègia escollida per resoldre el problema.  

 “Les funcions executives fan referència a una constel·lació de capacitats cognitives implicades 

en la resolució de situacions noves, imprevistes o canviants i que de forma consensuada poden 

agrupar-se en una sèrie de components: 

 Les capacitats necessàries per formular metes. 

 Les facultats implicades en la planificació dels processos i les estratègies per aconseguir els 

objectius. 

 Les habilitats implicades en l’execució dels plans. 

 El reconeixement de l’assoliment/no assoliment i de la necessitat d’alterar el nivell d’activitat, 

aturar-la, i generar nous plans d’acció”. (Lubrini, et al.,2009:221) 

Keeley i Fox (2009) utilitzen un altre terme per referir-se a les funcions executives i les 

denominen executive control. Sobretot posen èmfasi en que el rendiment cognitiu i 

l’acadèmic s’interrelacionen amb aspectes com la cognició, l’atenció, la memòria, i que 

són vitals per tenir èxit acadèmic. El rendiment cognitiu es refereix a l'execució del nen 

quan se l’ha avaluat mitjançant una reconeguda i validada prova sobre la funció 

cognitiva. Les proves avaluen components de la cognició com ara el temps de reacció, 

l'atenció, la memòria i la resposta d'estímul-reacció. 

Fent referència als autors que tracten les funcions executives, que són el 

desenvolupament de la inhibició de la conducta, atenció, memòria de treball i a escollir 

la millor estratègia per resoldre el problema. D’aquesta manera si es desenvolupen les 

funcions executives es pot associar a tenir uns millors hàbits d’estudi atenent-me a les 

variables que enumera Fullana (2008): 

- Constància en el treball. 

- Temps de dedicació. 

- Planificació en conjunt del treball  a realitzar. 

- La tendència de l’alumne a buscar explicacions del professor sobre els resultats de les 

tasques per tal de realitzar-ne una autoavaluació.  
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Lligat a les funcions executives, l’exercici físic, a més de tenir influències positives 

sobre la concentració i la memòria també ho fa en el comportament a l'aula. Un altre 

aspecte que valoren és que en els experiments cercats la funció cognitiva té una 

relació positiva entre l’exercici físic i el rendiment intel·lectual. (Trudeau i Shepard, 

2008) 

2.3. Consideracions dels instruments i mètodes en la 

relació dels hàbits de pràctica físico-esportiva i 

rendiment acadèmic 

Un cop definits els conceptes, es detallen diferents mètodes que han utilitzat en els 

diferents estudis per prendre mesures de les seves variables. Es considera important 

anomenar com han mesurat el rendiment acadèmic els autors en els estudis que se’l 

relaciona ja sigui amb la pràctica d’exercici físic o esport.   

Primer de tot, Keays i Allison (1995, citats a Tomporowski, et al., 2008) afirmen que en 

la majoria de les investigacions publicades que han examinat els efectes de l’exercici 

en la funció mental dels nens s’ha centrat en els assoliments acadèmics.  

En els diferents estudis que tracten el rendiment acadèmic hi ha varietat a l’hora 

d’escollir com prendran les mesures en referència a aquesta variable. No tots els 

autors agafen com a referència les mateixes assignatures. González i Portolés (2014) 

només agafen dades de tres assignatures (Matemàtiques, Llengua Castellana i 

Educació Física). Coe et al. (2006) prenen com a referència quatre assignatures a més 

d’un test estandaritzat amb una determinada puntuació.  

Bezold et al. (2014) també prenen com a variable tres assignatures, amb la diferència 

que ho fan durant els cursos 2006-2007 i 2011-2012, per comprovar la incidència de la 

pràctica d’exercici físic en el rendiment acadèmic en un període relativament llarg en 

comparació als altres estudis. Kwak et al. (2009) agafa com a referència 17 

assignatures. Per a cada assignatura hi ha quatre categories de punts segons els 

resultats (0, 10, 15 i 20) podent sumar 340 punts. La suma de totes és utilitzada com 

una variable contínua.  

Agafant com a referència totes les assignatures, Dwyer, et al. (2001) fan una mitja i 

classifiquen les qualificacions en una escala de 5 punts. Morales et al. (2011) fan el 

mateix però en lloc de fer-ho en una escala de 5 punts,  ho fan de 0 a 10 punts.  

Per una altra banda, hi ha estudis que utilitzen proves estandarditzades. Un model és 

el Test Ninth Edition (SAT-9) del Stanford Achievement administrades pel professor 

que es té en compte com a mostra els resultats d’unes proves específiques 
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estandarditzades (Departament d’Educació de Califòrnia, 2001). Grissom (2005) 

utilitza el mateix instrument però centrant-se en les matèries de lectura i 

matemàtiques. 

Finalment, Linder (1999) surt de la línia dels altres estudis i com a variable agafa el 

que creuen els mateixos alumnes del seu rendiment acadèmic. Hi ha quatre 

valoracions: bona, en el promig, per baix del promig o pobre. 

L’altre concepte a valorar és com mesuren els autors els hàbits de pràctica físico-

esportiva (efectes regulars) o bé les proves específiques d’activitat física, exercici físic 

o esport (efectes aguts). Alguns autors (Duncan et al. 2011; Departament d’Educació 

de Califòrnia, 2001; Du Toit et al., 2011; Grissom, 2005) porten a terme una prova 

d'aptitud física, coneguda com el Fitnessgram. Bezold et al. (2014) també utilitzen el 

Fitnessgram però com he esmentat anteriorment, ho fan durant els cursos 2006-2007 i 

2011-2012 per veure el procés. Els sis estàndards d'aptitud física inclosos en el 

Fitnessgram són la resistència cardiovascular, la composició del cos, la força 

abdominal i la resistència, la força del tronc i la flexibilitat, la força del tronc superior i la 

resistència, i la flexibilitat general. 

Altres autors també utilitzen les proves físiques com a mesura de les variables. Les 

que fan servir Dwyer et al. (2001) són: 1,6 km de cursa, abdominals, cursa de 50 

metres i salt de llargada; i les d’Esteban-Cornejo et al. (2014b) són proves per 

determinar la capacitat cardiorespiratòria, les habilitats motors i la força muscular. 

D’aquestes, només les dues primeres troben correlació amb els resultats acadèmics 

(utilitzen quatre assignatures de referència). Per una altra banda, Correa-Burrows et al. 

(2014) delimiten la variable en detriment de les hores d’exercici físic que fan a la 

setmana comptabilitzant l’educació física.  

Varis autors (Coe et al., 2006; Kwak et al., 2009, Morales et al., 2011) a més de 

comptabilitzar les hores d’activitat física utilitzen com a variable els nivells d’intensitat 

d’activitat física que realitzen. Un exemple és el de Kwak et al. (2009) que fan servir un 

acceleròmetre per comptabilitzar els minuts d’activitat física que gasten en un dia en 

detriment dels Metabolic equivalents (METs). Hi ha tres nivells: Suau (<3 METs), 

moderat (3-6 METs) i vigorós (>6 METs). Es va trobar que només amb el nivell vigorós 

va haver-hi correlació significant amb els resultats acadèmics, i únicament en noies. 

Un mètode semblant és l’instrument que utilitza Morales et al. (2011) l’International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) que divideix igual en tres nivells els METs 

gastats però en tota una setmana.   
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2.4. Relació entre els hàbits de pràctica físico-esportiva 

amb el rendiment acadèmic 

Un cop vist això, cal valorar la relació que hi ha entre ells. Hi ha molts estudis que 

relacionen els hàbits de pràctica físico-esportiva amb el rendiment acadèmic 

(Gonzalez i Portolés, 2014;  Kwak et al., 2009; Du Toit et al., 2011; Capdevila, 2013). 

Tot i això, tenen matisos diferents, ja sigui en els fonaments teòrics bàsics, en la 

metodologia o en els instruments utilitzats. Malgrat això, Esteban-Cornejo et al. 

(2014a) fan un anàlisi de 16 estudis diferents i contrasten que en quatre no troben 

associacions, en un d’ells mostra una relació negativa entre l’activitat física moderada i 

vigorosa i el rendiment acadèmic i, per últim, onze estudis mostren una relació positiva 

entre rendiment acadèmic i exercici físic. Per tant, es mostra que en un 69 % dels 

estudis hi ha relació positiva entre les dues variables. 

També s’ha fet una recerca de 18 estudis per valorar la relació entre l’activitat física i 

exercici físic, i el rendiment acadèmic i el rendiment cognitiu. Valorant el tipus d’estudi, 

d’aquests 18 hi ha un de control aleatori, 6 quasi-experimentals i 11 correlacionals 

Kelley et al. (2009). 

Com esmenten els diferents autors en la majoria d’estudis només prenen com a 

referència els resultats acadèmics, que és l’indicador del rendiment acadèmic. És obvi 

que els resultats acadèmics depenen del procés del rendiment, entès com un procés 

d’aprenentatge on l’alumne decideix i actua amb un comportament determinat, i amb la 

consideració dels seus valors i de l’entorn en que es troba (Montes i Lerner, 2011).  

En els resultats acadèmics, es poden vincular, diverses variables relacionades amb 

l’àmbit personal, escolar, familiar i el comportament (Antoni, 2006). D’aquestes, els 

autors que veurem a continuació remarquen que en el comportament i en les accions 

dels alumnes durant el procés d’aprenentatge dels alumnes, l’exercici físic i la pràctica 

esportiva incideixen fortament. Ara bé, en les habilitats cognitives també es manifesten 

modificacions per tal de millorar el rendiment acadèmic de l’alumne, per tant, entrarien 

dintre de les variables personals.  

D’aquesta manera, es divideixen les correlacions dels estudis en que es valoren unes 

variables de tipus cognitiu, d’aquelles que són variables psicosocials. Malgrat això, 

també podem trobar autors (Ramírez et al., 2004; Ardoy et al., 2014; Lees i Hopkins, 

2013) que destaquin els dos factors.  
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L’exercici físic té una forta influencia en factors d’estats emocionals com l’ansietat, la 

depressió i la disminució de l’estrès. A més, també hi ha millores de les capacitats 

intel·lectuals i cognitives, recolzades amb canvis funcionals a partir de la pràctica 

d’activitat física i esport (Ramírez et al., 2004).  

Ardoy et al. (2014) van fer un estudi d’intervenció per comprovar si el nombre i la 

intensitat de les sessions d’educació física tenia incidència en el rendiment acadèmic. 

En aquest hi havia un grup control (GC) i dos grups experimentals (GE1 i GE2). 

D’aquest estudi en treuen tres conclusions. En primer lloc, hi ha evidència substancial 

que l’exercici físic pot ajudar a millorar el rendiment acadèmic (incloent les 

qualificacions escolars). En segon lloc, els resultats demostren que l’exercici físic a 

l’escola té un impacte en les habilitats cognitives, en les actituds i en el comportament 

del procés acadèmic, els quals són components importants per tenir un millor 

rendiment acadèmic. Finalment, es conclou que l’augment del temps dedicat a 

l’educació física (volum) i la intensitat, i no en l’augment de dies (freqüència), pot 

ajudar a tenir un millor rendiment acadèmic, a més de millorar la condició física i reduir 

altres factors de risc cardiovascular.. 

Els resultats presentats en l’estudi de Bezold et al. (2014), dels pocs longitudinals que 

hi ha, en més de 83.000 estudiants de secundària proporcionen noves proves en que 

l’activitat física s’associa al rendiment acadèmic, que el relacionen als resultats 

acadèmics de les matèries de matemàtiques, llengua anglesa i arts. Concretament, les 

qualificacions acadèmiques van millorar l’any següent en aquells alumnes que van 

incrementar la seva activitat física en >20 punts percentuals en relació amb els altres 

estudiants que no ho van fer. Juntament amb la capacitat cardiorespiratòria també hi 

ha relació positiva amb les habilitats motores en el rendiment acadèmic (Esteban-

Cornejo et al., 2014b). Per tant, es torna a reflectir la dualitat en els efectes, ja sigui en 

un aspecte cognitiu com psicosocial. 

En línies generals, Tremblay et al. (2000) van realitzar l’estudi a nois i noies de 12 

anys i van trobar resultats que els alumnes que feien exercici físic tenien un millor 

rendiment acadèmic. Altres autors (Trudeau i Shepard, 2008; González i Portolés, 

2014; Dwyer et al., 2001; Ramírez et al., 2004) troben resultats que les persones que 

també en realitzen, ja sigui en activitats extraescolars o a partir dels resultats d’unes 

proves de condició física, tenen millors resultats acadèmics que els altres. 

Per exemple, Eveland-Sayers et al. (2009) descriuen en el seu estudi que aquells que 

tenen qualificacions acadèmiques altes (tests d’aptituds) es relacionen amb uns millors 

resultats d’unes proves de condició física específiques. Per tant, asseguren que si els 



21 
 

nois i noies tenen unes bones condicions físiques es podria millorar potencialment 

l’aprenentatge acadèmic i l’assoliment de bones qualificacions acadèmiques. 

La pràctica d’activitat física o exercici físic pot estar relacionada indirectament amb la 

millora del rendiment degut a: la millora de la salut física i l’autoestima de l’alumne  

(Tremblay et al., 2000), creació d’aversió a conductes que afecten negativament a la 

salut (Kovacs et al., 2008), protecció i prevenció de conductes poc saludables, com el 

consum de substàncies nocives (Gonzalez i Portolés, 2014) i millor percepció 

competencial (Goñi i Zulaika, 2000). 

 

2.5. Relació entre la pràctica esportiva i les variables 

psicosocials que afecten al rendiment acadèmic 

Ara bé, en els efectes que produeix l’esport, diferents autors en determinen varis que 

indirectament es podrien vincular amb el rendiment acadèmic. García (2010) indica 

que la pràctica esportiva en escolars eleva el nivell de les aspiracions significativament 

respecte als escolars no practicants. Fredricks i Eccles (2006) troben la mateixa 

comparació en la participació en esports en els homes de vuité grau afroamericans, 

amb l’afegit de que hi ha menys probabilitat d’actuar de manera inadequada a l’escola. 

El fet de practicar esport també ajuda a tenir un millor rendiment acadèmic, però també 

influeixen altres factors analitzats com el gènere, la raça, el tipus d’esport i el tipus i 

nivell de participació esportiva (Trudeau  i Shephard, 2008). 

Els estudiants que participen solament algun esport, o amb la combinació d’altres 

activitats, van tenir probabilitats significativament més altes que els altres dos grups, 

que són els que no practiquen cap esport ni fan cap activitat extracurricular com: 

augmentar l’exercici i l'auto-imatge saludable, i per contra rebaixar les probabilitats 

significativament d’angoixa emocional i abús de substàncies poc saludables. Els 

estudiants que participen en altres activitats, solament o en combinació amb l'esport, 

tenien probabilitats significativament més elevades que els altres dos grups per fer els 

deures acadèmics i les probabilitats significativament menors per al consum d'alcohol, 

el consum de marihuana, i el vandalisme (Harrison i Narayan., 2003). 

Amb les consideracions dels autors, és important recalcar que no només la pràctica 

esportiva ajuda a tenir efectes positius en el comportament i en la consideració de 

l’alumne, sinó que també provoca que no es portin a terme conductes negatives per a 

la salut i per a l’individu que provocarien efectes negatius en el rendiment acadèmic.  
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Marsh (1993) va fer l’estudi dels efectes amb vinculació a l’àmbit acadèmic que tenia la 

participació en algun esport durant els dos anys últims de l’escola superior. És un dels 

estudis amb més variables dependents dels que hi ha en aquesta àrea. De les 22 que 

n’hi ha en 14 es troba que l’esport té efectes positius. Aquestes relacions positives 

són: autoconcepte social, autoconcepte acadèmic, aspiracions educatives dos anys 

més tard de l’escola superior, assistència a la universitat, aspiracions després d’acabar 

l’escola superior, estar en el camí acadèmic, assistència a l’escola, agafar cursos 

acadèmic, agafar cursos de ciències, gastar temps en deures, participació dels pares, 

aspiracions educatives dels pares, agafar cursos de matemàtiques i fer cursos 

d’honoritat.   

Tot i això, els efectes positius amb més consideració que recalquen són l’autoconcepte 

acadèmic i les aspiracions educatives individuals. També afegeix que això implica que 

l’alumne s’identifiqui i s’involucri més amb l’escola i els valors d’aquesta. Finalment, 

conclou que la participació en algun esport fa que augmenti el temps, l’energia i el 

compromís en les activitats acadèmiques.  

Els efectes dels esports sobre el rendiment acadèmic també depenen del grau de 

dedicació, associant que a major intensitat, millor rendiment acadèmic. També afirmen 

que practicar esport més de dos cops per setmana està associat a un millor rendiment 

acadèmic (Kovacs et al., 2008). 

Aquests efectes positius provoquen en els alumnes un augment de la motivació i de 

les seves aspiracions (Keeley i Fox, 2009). Aquests motius poden estar vinculats als 

següents. L’esportista atleta està immers en un context que li exigeix esforç, 

persistència i competitivitat que es pot aplicar a l’àmbit acadèmic. L’activitat esportiva 

augmenta l’autoestima i la socialització, per tant el rendiment acadèmic. (Morales et 

al., 2011).  

Seguint amb la importància de l’autoestima i la socialització de l’esportista, Morales 

(2002) troba una correlació significant entre la pràctica esportiva i el rendiment 

acadèmic posant èmfasi en les qualitats perceptivo-motores. Tot i això, també porten a 

terme un procés de socialització, guanyen seguretat en si mateixos i reben una sèrie 

d’influències que poden ser tant o més importants que el desenvolupament de les 

seves qualitats perceptivo-motores.   

Per tant, la participació esportiva no és una experiència aïllada de les persones, sinó 

que els joves estan molt influenciats pel món social en el que viuen. (Raudsepp i Viira, 

2000). S’argumenta amb el que conclouen en el seu estudi Konrad et al. (2013) que 
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comenten que l'alta plasticitat del cervell adolescent permet que tingui influències 

ambientals que exerceixen efectes particularment forts en circuits corticals. 

Positivament afavoreix el desenvolupament intel·lectual i emocional, però 

negativament també obra la porta a influències nocives.  

Tot i que trobem molts estudis que troben efectes positius de la pràctica esportiva 

associant-ho al rendiment acadèmic, Keeley i Fox (2009) critica que molts estudis són 

correlacionals i no es poden extreure conclusions reals entre la relació pràctica 

esportiva/física i rendiment acadèmic. Grissom (2005) manifesta que no es pot deduïr 

que sigui una relació causal el fet de que  practicar exercici físic millori el rendiment 

acadèmic, sinó que és més probable que els processos físics i mentals influeixin entre 

si de maneres que encara s’estan estudiant. En la mateixa línia, Daley i Ryan (2000) 

no troben correlacions significants entre la pràctica d’exercici físic i esport amb les 

notes acadèmiques.   

Això succeeix en l’estudi de Singh i McMahan (2006) que van fer un estudi per valorar 

la relació entre la pràctica d’exercici físic i unes proves estandaritzades de 4 matèries 

curriculars. Hi va haver una relació lineal positiva entre els resultats dels tests 

estandaritatzats de Califòrnia dels estudiants i les seves puntuacions de pràctica 

d’exercici físic. No obstant això, els resultats no indiquen causalitat. És a dir, no es pot 

deduir de les dades que la millora de la condició física causa un augment o millora en 

el rendiment acadèmic, o a l’inrevés. Tot i això, conclouen que una millor salut general 

i/o millors condicions de vida van fer que dels dos nivells, el que tenia nivells més alts 

d’exercici físic, va tenir millors resultats de rendiment acadèmic (Marsh i Kleitman, 

2003).  

Malgrat aquests resultats positius, segons els autors no es pot deduir que l’exerici físic 

o la pràctica esportiva influeixi directament en el rendiment acadèmic sinó que 

produeix varis factors que afavoreixen a millorar el rendiment acadèmic.  

Tot i aquests resultats, molts estudis es centren en l’activitat física o exercici físic dels 

mostrats. Hi ha pocs autors que tractin la pràctica esportiva, i més concretament, la 

federada. Malgrat l’escassetat en comparació a altres tipus de variables, els resultats 

segueixen mostrant que els alumnes que practiquen alguna pràctica esportiva tenen 

un millor rendiment acadèmic. 

Fox et al. (2010) van fer un estudi per determinar la relació entre l’activitat física, la 

participació en els esports d’equip i els resultats acadèmics en els estudiants de la 

middle school i la high school (secundària/ESO). Els resultats van mostrar que la 
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participació en esports d’equip s’associava a uns majors graus acadèmics tant en nois 

i noies. 

Per conèixer la pràctica dels joves en els esports d’equip van utilitzar la pregunta: 

“Durant els últims 12 mesos, en quants esports d’equip has jugat?”. Els resultats van 

mostrar que la participació en esports d’equip s’associava a uns majors graus 

acadèmics tant en nois i noies. A més, quantes més hores de realització d’activitat 

física moderada i/o vigorosa també s’associava a uns majors graus acadèmics. Coe et 

al. (2006) també corroboren que l’activitat física vigorosa es relaciona amb millors 

resultats acadèmics.  

No obstant, només es dóna una correlació positiva al high schol, agafant les variables 

independentment en els nois i en concret en la pràctica d’esports d’equip s’associava 

amb els promitjos més alts. Les noies, en canvi, tant les hores d’activitat física 

moderada i/o vigorosa, com la participació en esports d’equip agafant les variables 

independentment s’associaven amb un promig més alt (Fox et al., 2010). Per contra, 

García (2010) nega que hi hagi una relació directa amb els èxits acadèmics i la 

pràctica esportiva.  

També hi ha estudis com el de Morales (2002) que no troba unes correlacions clares 

entre pràctica esportiva i rendiment acadèmic. Ho fa a través d’unes proves que es 

treballen elements propis del rendiment acadèmic, com habilitats motrius implicades 

en l’educació escolar i aptituds mentals (verbal i numèrica). Per una banda, afirma que 

els alumnes que practiquen algun esport fora del centre escolar obtenen millors 

resultats acadèmics que els que no realitzen, tot i que, en relació al seu estudi, amb el 

desenvolupament de les qualitats perceptivo-motores i la pràctica esportiva no 

s’obtenen resultats clars en relació al rendiment escolar. És dels pocs autors que 

diferencia rendiment acadèmic de resultats acadèmics.  

Hi ha resultats que mostren que els alumnes que perceben d’ells mateixos que el seu 

rendiment acadèmic és bo són els que tendeixen a practicar algun esport regularment, 

sense ser una pràctica diària. Tot i això, aquells alumnes que participen molt 

freqüentment, diàriament aproximadament, tenen una menor percepció del seu 

rendiment acadèmic. En oposició, els estudiants que rarament participen en esports 

tenen una percepció pobre del seu rendiment acadèmic. Malgrat aquests resultats, va 

ser un estudi que li van faltar objectius mesurables en relació al rendiment acadèmic 

per complementar i validar  (Linder, 1999). 
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Concretant més, en referència a la participació de la pràctica esportiva, Linder (1999) 

utilitza un instrument que es divideix en tres seccions: preguntes relacionades amb la 

participació o no d’esport durant un any escolar (freqüència de participació, raons, 

tipus, freqüència i duració de les activitats), la segona conté preguntes sobre quines 

activitats i esports realitzen, i finalment, preguntes relacionades amb informació 

personal dels alumnes (edat, sexe, domicili i tipus d’escola).  

La pràctica esportiva federada no només beneficia acadèmicament als practicants com 

citen els autors, sinó que García et al. (2013) troben que l’autopercepció de la 

competència motriu ha demostrat ser una variable que es relaciona positivament amb 

la pràctica esportiva federada. Per tant, la pràctica esportiva és una variable treballada 

en diferents àmbits i que pot tenir vàries correlacions positives. Enllaçant la pràctica 

esportiva federada, Capdevila (2013) valora la relació que hi ha entre els joves que 

practiquen esport de forma competitiva i el seu rendiment acadèmic. Les conclusions 

que extreu és que el rendiment acadèmic és millor en els alumnes que practiquen 

esport competitiu. A més, el fet de competir complementa als objectius curriculars 

tradicionals per tal de millorar els resultats acadèmics i no acadèmics (Marsh i 

Kleitman (2003). 

També s’ha arribat a la conclusió de que participar en esports té un efecte positiu 

sobre les característiques de la personalitat de la persona. Els esportistes tenen més 

característiques de personalitat més positives que els subjectes no-esportistes 

(Shariati i Bakhtiari, 2011).  

Els estudiants amb més participació en les activitats extraescolars/esports d’equip 

tenen millors notes acadèmiques, més aspiracions educatives, més autocontrol i 

autoestima que aquells que participen en esports dintre del context escolar (Marsh i 

Kleitman, 2003). Molt semblant en l’estudi i en els resultats, trobem que la participació 

en esports interescolars es relaciona positivament amb l’auto-control i l'autoconcepte 

durant l'adolescència primerenca (Yin i Moore, 2004). 

2.6. Implicacions de la pràctica esportiva en edat escolar 

Considerant l’esport en edat escolar com  el context en el que es troben els alumnes, 

Education, I. P. (2010) consideren que les activitats físiques extraescolars no 

perjudiquen al rendiment acadèmic dels estudiants. És més, participació en l'esport 

interescolar està independentment relacionat amb les taxes de deserció de l'escola 

secundària (Yin i Moore, 2004). Tot i això, Trudeau  i Shephard (2008) suggereixen 

que l’esport té més probabilitats de beneficiar el rendiment acadèmic si s’ofereix a 
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l’escola i no en altres contextos esportius, donada la proximitat dels recursos i 

l’ambient.  

A més, les escoles poden tenir un paper vital en la promoció de l'activitat física i el 

canvi de conducta per a ser més actius físicament. Les escoles són les úniques 

institucions que tenen contacte estructurat i continu amb gairebé tots els nens. Les 

escoles tenen la capacitat d'arribar als nens de nivell socioeconòmic baix que no 

poden tenir altres oportunitats per l'activitat física per oferir-los la possibilitat de fer 

exercici físic o algun esport (Goran, Reynolds, i Lindquist, 1999; citat a Singh i 

McMahan, 2006). 

És important que les mesures de reducció del pressupost no obligui a les escoles a 

eliminar els esports, especialment s’han de fomentar els esports extraescolars i 

d’equip. El desenvolupament d'un interessant programa d'activitats esportives és per 

beneficiar a tots els estudiants, tant en l’àmbit acadèmic com personal (Marsh i 

Kleitman, 2003) 

Per tant, els directors, mestres i les organitzacions que conformen l’organització de les 

activitats, com els clubs, les associacions esportives, els grups de pares o estudiants 

no han de dubtar en incorporar en els seus programes o esdeveniments activitats 

físiques o esportives. A més, Taras (2005) consolidant la seva hipòtesi, afirma que els 

nens que participen en algun esport, on es promou la cooperació, el compartir i el 

aprendre a seguir les normes, aprenen habilitats que es transfereixen a les aules. 

Seguint amb el context educatiu. 
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3. Objectius i hipòtesi 

En el meu estudi, contemplo el rendiment acadèmic amb una de les seves variables, 

els hàbits d’estudi, i per una altra banda, l’indicador que em determina el rendiment 

acadèmic, com els resultats acadèmics / notes acadèmiques.  

D’aquesta manera, voldré comprovar si hi ha relació entre la variable del rendiment 

acadèmic del procés d’aprenentatge (hàbits d’estudi) i el que es deriva d’aquest procés 

(resultats acadèmics). A partir d’aquí, relacionaré aquestes dues variables amb els 

hàbits de pràctica esportiva dels alumnes. Per tant, faré tres correlacions:  

1. Hàbits d’estudi i resultats acadèmics. 

2. Hàbits de pràctica físico-esportiva i hàbits d’estudi. 

3. Hàbits de pràctica físico-esportiva i resultats acadèmics. 

Tot i això, encara que es puguin establir relacions significatives, no es pot obviar que 

els resultats que obtingui dependran de molts factors que no contemplo, i que alguns 

no són controlables.  

Després d’això, em vaig formular la pregunta inicial:  

Els alumnes d’ESO que realitzen pràctica esportiva federada tenen millor 

rendiment acadèmic, que ho contemplo amb els hàbits d’estudi i els resultats 

acadèmics, que els que no en realitzen? 

Més endavant, també em vaig qüestionar si: Els alumnes d’ESO que tenen uns 

millors hàbits d’estudi s’associa a uns millors resultats acadèmics? 

A partir d’aquí, els objectius que em plantejo són: 

1. Determinar la relació existent entre els hàbits de pràctica físico-esportiva i 

hàbits d’estudi  

2. Determinar la relació existent entre els hàbits de pràctica físico-esportiva i els 

resultats acadèmics 

3. Determinar la relació existent entre els hàbits d’estudi i els resultats acadèmics.  

Juntament amb les entrevistes i els referents teòrics, els resultats d’aquests tres 

objectius es vincularan al següent objectiu: 

4. Analitzar la influència que té la pràctica esportiva federada en els hàbits 

d’estudi i els resultats acadèmics. 
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Partint de l’hipòtesi:  

“Els alumnes d’ESO del Jaume Callís que fan alguna pràctica esportiva federada 

tenen uns millors hàbits d’estudi i també uns millors resultats acadèmics, per 

tant, un millor rendiment acadèmic”.  

 

4. Metodologia 

4.1. Plantejament del problema 

Un cop esmentats els objectius i l’hipòtesi final, detallo quin és el procés que he seguit 

per assolir els objectius i poder demostrar l’hipòtesi amb els resultats pertinents. 

Aquest procés m’ha de permetre comprovar si existeix relació entre les diferents 

variables ja desenvolupades anteriorment, i posteriorment analitzar i valorar la 

influència que té la pràctica esportiva federada en les dues altres variables: hàbits 

d’estudi i resultats acadèmics. 

Primer de tot, he redactat el marc teòric per desenvolupar els termes que pertanyen al 

meu objecte d’estudi. Em permet definir els conceptes segons els diferents autors per 

poder exposar els diferents estudis relacionats amb la meva temàtica. Al principi 

només em fixava en estudis que estaven vinculats amb menys o més mesura amb la 

meva temàtica, però no em centrava en els termes teòrics concretament. 

Posteriorment, vaig centrar-me en aquells que relacionaven la pràctica esportiva amb 

el rendiment acadèmic.  

Això em facilita quin mètode utilitzar a la part pràctica i em possibilita determinar quins 

instruments he utilitzat per assolir cadascun dels objectius. Els instruments que he fet 

servir són de caire quantitatiu, per poder extreure les dades i fer les correlacions entre 

les variables, i qualitatiu, per valorar i analitzar els resultats obtinguts amb l’ajuda de 

diferents persones vinculades amb l’entorn educatiu i esportiu dels alumnes com els 

professors i/o monitors. 

Per a cada objectiu li corresponen uns instruments determinats, els quals els he passat 

a la meva mostra d’estudi, els alumnes de 1r a 4rt d’ESO de l’institut Jaume Callís i a 

les persones desitjades en forma d’entrevista de profunditat per tal de tenir més 

informació (experts, professor i entrenador). La intenció inicial era que els alumnes 

responguessin directament per ordinador però des del centre m’ho van negar. Al final 

els hi vaig portar els qüestionaris a les sessions d’Educació Física pel contacte que 

mantenia amb els professors i me’l responien al moment.  
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Per últim, per conèixer les dades dels resultats acadèmics, és on hi ha hagut un 

procés més llarg del desitjat. Primer de tot, vaig haver de demanar permís al centre 

(ANNEX 1), per accedir a les notes acadèmiques del primer trimestre dels alumnes, i 

després de vàries gestions amb la direcció vaig aconseguir que me les facilitessin. Tot 

i això, amb la condició de que els alumnes em portessin un certificat firmat pel pare, 

mare o tutor legal d’utilització de les seves dades amb el segell del centre que els hi 

vaig entregar quan responien els qüestionaris.  

Els qüestionaris els vaig passar del 13 al 20 d’abril, assistint a cada sessió d’Educació 

Física de les 13 classes, i si es solapaven els hi entregava al professor d’Educació 

Física que portava la sessió. Un cop anava tenint els certificats transferia els resultats 

a un document Excel amb totes les variables, a falta dels resultats acadèmics. 

Al final, durant tres setmanes insistint per tal que me’ls entreguessin vaig aconseguir el 

permís de 147 alumnes, on la resta per motius varis no me’ls han entregat. D’aquesta 

manera, la meva mostra està composada per 147 alumnes entre els cursos de 1r, 2n, 

3r i 4rt d’ESO de l’Institut Jaume Callís.  

Un cop vaig tenir els certificats d’aquests 147 alumnes vaig demanar al secretari de 

l’Institut els seus resultats acadèmics. No hi va haver cap problema i vaig acabar de 

tenir les dades de totes les variables dels alumnes de la meva mostra. Consto que les 

dades només les he fet servir per aquest treball, i atenent-me a les consideracions 

legals de la protecció de dades dels menors.  

Un cop passades totes les dades al document Excel vaig establir relacions entre elles 

per tal de respondre als objectius 1, 2 i 3, i per una altra banda, valorar els resultats 

amb les entrevistes de profunditat per respondre l’objectiu 4.  

Faré relacions entre les variables de cada curs d’ESO i de la mostra en general de 

cada grup segons els seus hàbits de pràctica físico-esportiva. A partir d’aquí, de cada 

grup els correlacionaré amb la variable numèrica dels hàbits d’estudi, i per una altra 

banda, amb la variable numèrica de les notes acadèmiques dels alumnes. Aquestes 

correlacions em permetran respondre als objectius 1, 2 i 3 per poder extreure les 

conclusions i a l’hipòtesi final. Això ho he fet a través de la correlació de Pearson, que 

ve donada pel programa Excel. El coeficient de correlació de Pearson pot prendre 

valors entre -1 i 1. El valor de la correlació és igual a 1 o -1 si la covariació es 

d’intensitat màxima, i si es va aproximant a 0 es redueix la mesura de 

covariació(Velandrino, 2007). Per classificar-ho, el mateix autor li dóna un significat 
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determinat a cada franja dels valors que surten de la correlació per valorar-ho als 

resultats: 

Valor  Significat Valor  Significat 

(-1)  Correlació negativa gran 

i perfecta 

(1)  Correlació positiva gran i 

perfecta 

(-0,’9 a -0,99) Correlació negativa molt 

alta 

(0,’9 a 0,99) Correlació positiva molt 

alta 

(-0,7 a -0,89) Correlació negativa alta (0,7 a 0,89) Correlació positiva alta 

(-0,4 a -0,69) Correlació negativa 

moderada 

(0,4 a 0,69) Correlació positiva 

moderada 

(-0,2 a -0,39) Correlació negativa 

baixa 

(0,2 a 0,39) Correlació positiva baixa 

(-0,01 a -0,19) Correlació negativa molt 

baixa 

(0,01 a 

0,19) 

Correlació positiva molt 

baixa 

(0) Correlació nul·la 

Taula 1. Significat per a cada valor de la correlació de Pearson. Font: Adaptat de 

Velandrino (2007). 

A part de les correlacions que he esmentat, he dividit els alumnes en grups segons el 

curs actual. Finalment, ho he fet a tota la mostra. Per tant, he correlacionat les 

variables esmentades cinc vegades, una per cada curs, més la conjunta. Després dels 

resultats, ho he expressat en forma de gràfic per comentar-los.  

Respecta el quart objectiu, he fet entrevistes de profunditat a dos experts de la 

temàtica, a un monitor/entrenador d’esport de base per valorar la seva visió d’aquest 

tema i poder obtenir més informació, i el mateix amb una professora d’Educació Física 

d’ESO. 

A partir d’aquí, valoro els resultats obtinguts més el que han respòs els entrevistats per 

analitzar si la pràctica esportiva federada influeix en el rendiment acadèmic, atenent-

me als hàbits d’estudi i els resultats acadèmics. Després d’això, retorno al marc teòric 

per poder fer una comparativa entre els resultats dels alumne, dels entrevistats i dels 

referents teòrics. Finalment, faré les conclusions en relació al meu estudi i detallant si 

s’han complert els objectius i l’hipòtesi marcats a l’inici. Tot seguit, acabaré amb les 

conclusions del treball final de grau indicant les limitacions i les perspectives de futur.  

 



31 
 

4.2. Tipus de metodologia 

La investigació educativa definida per McMillan i Schumacher (2005) esmenten que és 

l’estudi dels mètodes, els procediments i les tècniques utilitzades per obtenir un 

coneixement, una explicació i una comprensió científics dels fenòmens educatius, així 

com també per “solucionar” els problemes educatius i socials. El meu objecte d’estudi, 

els alumnes d’ESO i vincular-ho a un element clau de l’educació com el rendiment / 

resultats acadèmics, fan que el meu estudi estigui en el marc de la investigació 

educativa. Per començar la part pràctica del TFG es necessita saber quina 

metodologia seguir. Utilitzaré dos tipus de metodologia, la quantitativa i la qualitativa, 

que estaran vinculades amb un tipus d’instrument o un altre.  

Stake (1998) distingeix l’orientació qualitativa de la quantitativa en tres aspectes: 

1. La distinció entre l’explicació i la comprensió com objecte de la investigació. 

2. La distinció entre una funció personal i una funció impersonal de l’investigador. 

3. Una distinció entre coneixement descobert i coneixement construït.  

Argumenta que la distinció no està lligada a la diferència entre dades quantitatives o 

qualitatives; sinó amb una diferència entre la cerca de causes, envers a la cerca 

d’esdeveniments. García i Quintanal (2012) afegeixen que la investigació quantitativa 

és aquella en la que ens centrem en la mesura i la quantificació de variables i en 

l’anàlisi estadístic de les mateixes. Una última comparació de l’autor és que els 

investigadors quantitatius perceben el que ocorre en termes de variables descriptives, 

representen els esdeveniments amb escales i mediacions (per ex. amb números).  

Una característica important és que l’objectiu de la investigació diferencia la 

quantitativa, ja que busca establir les relacions causa-efecte, per contra de la 

qualitativa que busca la comprensió dels fenòmens socials (García i Quintanal, 2012). 

Seguint diferenciant, per una banda, Latorre et al. (1996) esmenten que la metodologia 

quantitativa es centra més en aspectes quantificables dels fenòmens educatius amb la 

finalitat de trobar relacions entre les variables i les posteriors explicacions, i per 

l’altra,.Stake (1998) esmenta que els investigadors qualitatius perceben el que ocorre 

en clau de episodis o testimonis, ho representen amb la seva pròpia interpretació 

directa i amb les seves històries (per ex. amb relats).  

Segons els autors (García i Quintanal,2012; Latorre et al., 1996) hi ha diferents tipus 

d’investigació quantitativa: disseny preexperimental, no experimental o correlacional; 

experimental i quasi experimental. En el meu estudi faig una correlació entre els hàbits 

d’estudi i els resultats acadèmics, per tant, tal com expliquen els autors (Cardona, 
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2002; García i Quintanal, 2012; Latorre et al., 1996) utilitzo el disseny correlacional. 

García i Quintanal (2012:78) els descriuen com: “aquells dissenys formulats per 

establir algun tipus d’associació entre dues o més variables”. La lògica d’aquest tipus 

d’investigació es limita a sotmetre a mesura a les variables implicades i a buscar 

relacions estadístiques entre elles.  

El meu estudi serà per una part, de caire quantitatiu ja que analitzo a partir d’unes 

dades objectives i numèriques. A més, no controlo ni modifico cap dada ni cap grup 

control. Per complir els tres primers objectius utilitzaré instruments propis de la 

metodologia quantitativa: dos qüestionaris i les notes acadèmiques.   

A més, segons McMillan i Schumacher (2005:127) és un estudi comparatiu, ja que 

descriu que la seva finalitat és: “investigar la relació d’una variable amb una altra, 

examinant simplement si el valor de la variable dependent en un grup és diferent del 

valor de la variable dependent en l’altre grup.” En el meu estudi faig una comparativa i 

contrasto, el tres grups dels hàbits de pràctica físico-esportiva: els que fan pràctica 

esportiva federada, els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada i els que 

no fan cap tipus. Es compararà en relació als resultats del rendiment acadèmic o els 

resultats acadèmics que tinguin.  

Per donar-li riquesa al meu estudi, també he utilitzat la metodologia qualitativa que es 

relaciona amb el quart objectiu. Ho he portat a terme a través d’entrevistes de 

profunditat que m’han permès analitzar els resultats juntament amb els referents 

teòrics.  

Tot i explicar per separat els dos tipus de metodologia (quantitativa i qualitativa), 

existeix un tipus d’investigació que és la combinació de les dues: la mixta (Balluerka i 

Vergara, 2002). Creswell (2014) afegeix que es tracta de dades qualitatives i 

quantitatives i que responen a les preguntes d’investigació i a les hipòtesis. També 

explica que inclou l’anàlisi d’ambdues formes de dades. A més, les dues formes de 

recollida de dades estan integrades en l’anàlisi a través de la combinació de les dades 

que es connecten entre elles. Per tant, com que utilitzo els dos tipus de metodologia, a 

més de l’anàlisi d’ambdues formes, el meu estudi pertany a la metodologia mixta. 

Capdevila (2013) utilitza aquesta metodologia al combinar entrevistes de profunditat 

amb qüestionaris. 

Per finalitzar, la meva mostra consta dels alumnes dels quatre cursos d’ESO de l’INS 

Jaume Callís de Vic. Tot i això, no hi són tots ja que només vaig rebre el permís dels 

pares de 147 alumnes per tenir accés a les seves notes acadèmiques. Segons 
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Cardona (2002) un conjunt de 30 individus és adequat per a la investigació 

correlacional. Per tant, el nombre d’alumnes de la meva mostra supera el que 

considera adequat l’autor. A més, la mostra també consta de quatre entrevistes de 

profunditat a Jose Morales, Mireia Félez, Gerard Pussó i Anna Matamala.  

4.3. Estudi de cas  

Segons com es plantegi l’estudi, i l’ús que es faci de la mostra serà un tipus d’estudi o 

un altre. En el meu treball, utilitzo una mostra concreta d’un centre. Stake (1998) 

afirma que un estudi de cas és: “alguna cosa específica, alguna cosa complexa, en 

funcionament. És un sistema acotat amb la seva condició d’objecte més que de 

procés.” Riesco (2012) també es centra en l’especificitat d’un estudi de cas, en el qual 

es pretén comprendre en profunditat una realitat social o educativa (individu, grup o 

institució), destacant aquells aspectes variables o relacionals més significatius. El meu 

TFG constarà d’un anàlisi d’uns resultats acadèmics dels alumnes de secundària d’una 

escola en concret, per tant, serà un estudi de cas. 

Finalment, Latorre et al. (1996) afegeixen que ha de ser un estudi amb certa intensitat i 

en un període curt de temps. Per tant, es relaciona amb el meu ja que la mostra 

intervé en un període curt de temps i intervenen en el procés de recollida de dades.  

Un exemple d’estudi de cas de la meva temàtica seria el de Morales et al. (2011) que  

analitza la relació entre l’activitat física i el rendiment acadèmic en els estudiants de 3r 

de secundària. La mostra estava formada per tres escoles de l’àrea de Barcelona (284 

estudiants: 158 noies i 126 nois).  

4.4. Instruments de recollida de dades 

Els dos qüestionaris que em permetran conèixer les variables dels hàbits d’estudi i els 

hàbits de pràctica físico-esportiva, en ordre, són: Qüestionari d’hàbits i tècniques 

d’estudi (Álvarez i Fernández, 2005) (ANNEX 2) i el Qüestionari de pràctica física i 

temps lliure (Capdevila, 2013) (ANNEX 3). Per conèixer els resultats acadèmics dels 

alumnes em facilitaran les notes acadèmiques del primer trimestre, i finalment, les 

entrevistes de profunditat a quatre persones relacionades amb la temàtica. 

Els qüestionaris tenen preguntes o enunciats però en tots els casos, el subjecte respon 

a alguna cosa escrita per a un propòsit concret. D’aquesta manera, el propòsit dels 

dos qüestionaris és conèixer els hàbits de pràctica esportiva, per una part, i per l’altra, 

els hàbits d’estudi dels alumnes. També ha d’estar validat o com a molt, adaptar-los, 

sempre i quan s’argumenti amb referències contrastades (McMillan i Schumacher, 
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2005). Torrado (2012:240) defineix el qüestionari com: “és un instrument de recopilació 

d’informació compost d’un conjunt limitat de preguntes mitjançant el qual el subjecte 

proporciona informació sobre si mateix i/o sobre el seu entorn.”  

Les dades d’una de les meves variables (pràctica físico-esportiva) he utilitzat un 

qüestionari que em dóna les dades necessàries per conèixer la pràctica físico-

esportiva dels alumnes. Aquest qüestionari s’anomena “Qüestionari de pràctica física i 

temps lliure” (Capdevila, 2013). Dels resultats del Qüestionari de pràctica física i temps 

lliure els alumnes s’agrupen en tres grups depenent dels seus hàbits de pràctica físico-

esportiva: No practicants de pràctica físico-esportiva, practicants de pràctica físico-

esportiva no federada i practicants de pràctica esportiva federada. Les preguntes són 

les mateixes que les que exposa l’autora menys a la 4, ja que no valoro les hores de 

pràctica sinó que em decanto pels dies ja que segons García-Ferrando (2006, citat a 

Capdevila, 2013) l’esportista federat ha de practicar un mínim de dos o tres dies a la 

setmana. Em permetrà conèixer les dades necessàries per comprovar els objectius 1 i 

2.  

L’altre qüestionari que he fet servir és per tenir dades sobre el rendiment acadèmic 

dels alumnes, per conèixer una sèrie de factors o aspectes que, directa o 

indirectament, incideixen en la tasca d’estudi. S’anomena: “Qüestionari d’hàbits i 

tècniques d’estudi” (Álvarez i Fernández, 2013). Dels resultats del qüestionari retallo 

de 50 a 20 preguntes per reduir el temps de realització dels alumnes ja que els 

professors em van posar problemes en el temps tan llarg previst. Aconseguiré tenir 

dades per comprovar els objectius 1 i 3.  

Per la variable dels resultats acadèmics utilitzaré les qualificacions acadèmiques del 1r 

trimestre del curs 2014-15 dels estudiants del mateix institut, les sumaré i faré una 

mitja sobre 10, com en els estudis de (Morales et al., 2001; Dwyer et al. 2001). Em 

serviran per comprovar els objectius 2 i 3.  

Per una altra banda,  l’entrevista es defineix com:  

Un procediment mitjançant el qual un entrevistador realitza un conjunt de preguntes a 

un subjecte Les preguntes poden estar totalment definides de forma prèvia (entrevista 

estructurada) o bé estar indefinides en menor o major grau (entrevista 

semiestructurada)”. Torrado (2012:240).  

Més específic, les entrevistes de profunditat es basen segons Robles (2011:98) “en el 

seguiment d'un guió d’entrevista, en ell es plasmen tots els tòpics que es volen 

abordar al llarg de les trobades, de manera que abans de la sessió s'han de preparar 
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els temes que es discutiran. A més, remarca que el guió ha de ser estructurat en base 

als objectius i l’hipòtesi de la investigació. S’inclourà una introducció per donar a 

conèixer el propòsit de l’entrevista, com estarà estructurada i què es vol aconseguir.   

Finalment, per complir el quart objectiu utilitzaré entrevistes de profunditat per tenir una 

visió dels monitors / entrenadors, els professors i els experts i així poder comparar-ho 

amb els resultats obtinguts i els referents teòrics. 

En primer lloc, vaig fer l’entrevista a Jose Morales, Llicenciat en Educació Física, 

màster en Direcció i Gestió Esportiva i Doctor per la Universitat de Barcelona. 

Actualment és professor a la Universitat Ramon Llull en Facultat de Psicologia i 

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i ha 

publicat diferents articles, i d’especial relació amb la matèria.   

Al llegir aquests articles, vaig contactar amb ell, i li vaig fer l’entrevista de profunditat el 

7 d’abril a la seva facultat on imparteix classes.  

L’altra experta és la Mireia Félez, que és psicòloga especialitzada en Neurociències 

per la Universitat Autònoma de Barcelona i becària predoctoral al Grup de Recerca en 

Esport i Activitat Física al programa de Benestar, Salut i Qualitat de Vida de la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Està impulsant el programa Brain 

Fit, per determinar si els universitaris que fan activitat física tenen millor rendiment 

cognitiu. 

Al veure que feia un projecte amb els estudiants de la meva universitat, vaig contactar 

amb ella per poder tractar el meu Treball Final de Grau (TFG). No hi va haver cap 

problema i vam quedar dues vegades: una el 20 de març i l’altra el 21 d’abril que li vaig 

fer l’entrevista.  

En segon lloc, li vaig fer l’entrevista el dia 19 d’abril al Gerard Pussó, un entrenador, 

monitor i formador de nens i joves en un club tant prestigiós a nivell de base com el 

Futbol Sala Manresa. És coordinador des de fa un any i 7 que fa d’entrenador de 

diferents categories. A més, és estudiant de Psicologia a la Universitat Oberta de 

Catalunya. És un apassionat dels nens i joves però també de l’esport federat.  

Finalment, vaig entrevistar a una professora d’Educació Física de l’institut Jaume 

Callís, d’allà on agafo la mostra d’estudi. És l’Anna Matamala, que porta molts anys 

d’experiència com a professora en instituts i també ha fet de monitora de natació, per 

tant, coneix les dues vessants. L’entrevista li vaig fer el 17 d’abril i em va permetre 

conèixer la visió del professorat d’Educació Física. 



36 
 

5. Resultats 

Valoraré els resultats de les tres relacions entre les variables i les quatre entrevistes. 

Això em permetrà contestar als objectius i a l’hipòtesi inicial. 

5.1. Resultats quantitatius 

Es mostren els resultats de les tres relacions de les variables investigades ordenats en 

ordre dels quatre cursos d’ESO i finalment la mostra total dels mostrats. El fet de citar 

el curs no significa que siguin tots els alumnes del curs sinó aquells que han entrat en 

la mostra.  

Les tres relacions són: 

1. Correlació entre els hàbits d’estudi i els resultats acadèmics / notes acadèmiques.  

2. Contrast entre els tres grups de pràctica físico-esportiva (els que no fan cap tipus de 

pràctica físico-esportiva, els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada i els 

que fan alguna pràctica esportiva federada) i els hàbits d’estudi.  

3. Contrast entre els tres grups de pràctica físico-esportiva (els que no fan cap tipus de 

pràctica físico-esportiva, els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada i els 

que fan alguna pràctica esportiva federada) i els resultats acadèmics / notes 

acadèmiques. 

En els gràfics es representen els hàbits d’estudi amb “H.E” i les notes acadèmiques 

amb “N.A” per abreviar els conceptes.  

1r ESO 
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Gràfic 1. Correlació entre els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer 

trimestre dels alumnes de 1r d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

El valor del coeficient de Pearson és de 0,10, per tant, hi ha una correlació positiva 

molt baixa. D’aquesta manera, els hàbits d’estudi dels 48 alumnes de 1r d’ESO es 

correlacionen en molt poca mesura amb les notes acadèmiques del primer trimestre 

 

 

Gràfic 2. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb els hàbits d’estudi 

dels alumnes de 1r d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostren els resultats del qüestionari d’hàbits d’estudi de cadascun dels alumnes 

ordenats de major a menor i els diferencio en tres grups depenent dels seus hàbits de 

pràctica físico-esportiva:. “No pràctica físico-esportiva”, “Pràctica físico-esportiva 

federada” i els que fan alguna “Pràctica esportiva federada”.   

Els promitjos dels resultats dels hàbits d’estudi de cada grup són molt semblants. Els 

13 alumnes que fan alguna pràctica esportiva federada tenen millor promig (7,1) que 

els 14 que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada (7). Malgrat això, el millor 

promig prové dels 14 alumnes que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva (7,2). 

Tot i això, les diferències són mínimes. També hi ha igualtat numèrica aproximada en 

els tres grups d’hàbits de pràctica físico-esportiva (13, 14 i 14). 
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Gràfic 3. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb les notes 

acadèmiques del primer trimestre dels alumnes de 1r d’ESO. Font: Elaboració pròpia.  

Es mostren els resultats de les notes acadèmiques del primer trimestre de cadascun 

dels alumnes dels tres grups segons els seus hàbits de pràctica físico-esportiva:  “No 

pràctica físico-esportiva”, “Pràctica físico-esportiva federada” i els que fan alguna 

“Pràctica esportiva federada”.   

Els promitjos dels resultats de les notes acadèmiques dels que fan alguna pràctica 

físico-esportiva sigui federada o no són els mateixos (6,4). Per una altra banda,  el 

grup que té el promig més alt és el que no realitza cap tipus de pràctica físico-esportiva 

(6,8). Per tant, tant en els hàbits d’estudi com en les notes acadèmiques els alumnes 

de 1r d’ESO que no realitzen cap tipus de pràctica físico-esportiva tenen promitjos més 

alts.  

 

 2n ESO 

 

Gràfic 4. Correlació entre els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer 

trimestre dels alumnes de 2n d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 
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Dels 30 alumnes de 2n d’ESO es mostra la correlació que hi ha entre els resultats dels 

hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer trimestre. El valor del coeficient de 

Pearson és de 0,27, per tant, hi ha una correlació positiva baixa. 

D’aquesta manera, hi ha una correlació, encara que baixa, entre els hàbits d’estudi i 

les notes acadèmiques del primer trimestre dels alumnes de 2n d’ESO.  

 

Gràfic 5. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb els hàbits d’estudi 

dels alumnes de 2n d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

S’observa els resultats dels hàbits d’estudi de cadascun dels tres grups dels hàbits de 

pràctica físico-esportiva dels alumnes de 2n d’ESO: “No pràctica físico-esportiva”, 

“Pràctica físico-esportiva federada” i els que fan alguna “Pràctica esportiva federada”.   

En aquest curs hi ha molta diferència d’alumnes de cada grup, ja que predominen amb 

20 alumnes els que fan alguna pràctica esportiva federada. Amb molta diferència hi ha 

els 7 que no fan cap pràctica físico-esportiva i només amb tres alumnes els que fan 

alguna pràctica físico-esportiva no federada. 

Tot i això, valorant els promitjos el grup que té el promig més alt és el que fa alguna 

pràctica físico-esportiva no federada (8,2), tot i sabent que només hi ha tres alumnes. 

Un punt per sota, es situa els que no realitzen cap pràctica físico-esportiva (7,2), i 

finalment, els alumnes que fan alguna pràctica esportiva federada tenen el promig més 

baix (6,3). Remarco que la diferència d’alumnes d’un grup a un altre és molt elevada.    
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Gràfic 6. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb les notes 

acadèmiques del primer trimestre dels alumnes de 2n d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

S’observa els resultats de les notes acadèmiques de cadascun dels tres grups dels 

hàbits de pràctica físico-esportiva dels alumnes de 2n d’ESO: “No pràctica físico-

esportiva”, “Pràctica físico-esportiva federada” i els que fan alguna “Pràctica esportiva 

federada”.  

Es torna a remarcar la gran diferència d’alumnes entre grups, tot i que valorant els 

promitjos, els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada tenen el promig més 

alt (8,2). Baixant més d’un punt, li segueix el grup d’alumnes que fa alguna pràctica 

esportiva reglada (6,7), i per últim, el grup que no realitza cap tipus de pràctica físico-

esportiva (6,5).  

 

3r ESO 

 

Gràfic 7. Correlació entre els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer 

trimestre dels alumnes de 3r d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra la correlació entre els resultats dels hàbits d’estudi i les notes acadèmiques 

del primer trimestre dels 38 alumnes de 3r d’ESO. Ordeno els resultats dels hàbits 
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d’estudi de major a menor, i els correlaciono amb les notes acadèmiques de cada 

alumne. 

El valor del coeficient de Pearson és de 0,34, per tant, els hàbits d’estudi es 

correlacionen positivament amb les notes acadèmiques, encara que en una mesura 

baixa. 

 

Gràfic 8. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb els hàbits d’estudi 

dels alumnes de 3r d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra el constrast dels resultats dels hàbits d’estudi dels tres grups d’alumnes dels 

hàbits de pràctica físico-esportiva: “No pràctica físico-esportiva”, “Pràctica físico-

esportiva federada” i els que fan alguna “Pràctica esportiva federada. 

Els promitjos s’aproximen entre un grup i un altre, tot i que el que té el promig més alt 

és el grup d’aquells alumnes que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva (6,6). El 

segueix molt a prop, el grup que no fa alguna pràctica físico-esportiva no federada 

(6,5), i per últim, el compost per aquells alumnes que fan alguna pràctica esportiva 

federada (6,2).  
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Gràfic 9. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb les notes 

acadèmiques del primer trimestre dels alumnes de 3r d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra la relació dels resultats de les notes acadèmiques del primer trimestre de 

cadascun dels alumnes de 3r d’ESO ordenats de major a menor i els diferencio en tres 

grups depenent dels seus hàbits de pràctica físico-esportiva.  

En aquest curs els promitjos de les notes acadèmiques de cada grup estan molt 

igualats. Els que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva encapçalen la millor 

puntuació (6,9). Per una altra banda, els altres dos grups tenen un promig pròxim al 

primer però menor (6,7).  

4rt ESO 

 

Gràfic 10. Correlació entre els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer 

trimestre dels alumnes de 4rt d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra la correlació entre els resultats dels hàbits d’estudi i les notes acadèmiques 

del primer trimestre dels 31 alumnes de 4rt d’ESO. Ordeno els resultats dels hàbits 

d’estudi de major a menor, i es correlaciona amb les notes acadèmiques de cada 

alumne. 
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El valor del coeficient de Pearson és de 0,56, per tant, hi ha una correlació positiva 

moderada. Com s’observa, és el gràfic on les línies de tendència més coincideixen 

entre elles.  

 

 

Gràfic 11. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb els hàbits d’estudi 

dels alumnes de 4rt d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra el contrast de la relació dels resultats dels hàbits d’estudi de cadascun dels 

alumnes de 4rt d’ESO ordenats en tres grups depenent dels seus hàbits de pràctica 

físico-esportiva.  

En aquest gràfic, els que tenen el millor promig dels resultats dels hàbits d’estudi són 

els que fan alguna pràctica esportiva federada (7,4). El segueix a poca distància el 

grup d’alumnes que no realitza cap tipus de pràctica físico-esportiva (7,2), i finalment 

més allunyats es troben els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada (6,7).  
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Gràfic 12. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb les notes 

acadèmiques del primer trimestre dels alumnes de 4rt d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra el contrast de la relació dels resultats de les notes acadèmiques del primer 

trimestre de cadascun dels alumnes de 4rt d’ESO ordenats en tres grups depenent 

dels seus hàbits de pràctica físico-esportiva.  

El promig més alt el tenen els que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva (7,5).El 

segueix el grup dels alumnes que fan alguna pràctica esportiva federada (7), i 

finalment els que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada tenen el promig més 

baix (6,6). 

 

TOTAL 

 

Gràfic 13. Correlació entre els hàbits d’estudi i les notes acadèmiques del primer 

trimestre dels alumnes dels quatre cursos d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 
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Es mostra la correlació entre els resultats dels hàbits d’estudi i les notes acadèmiques 

del primer trimestre dels alumnes dels 4 cursos d’ESO de l’institut Jaume Callís. 

Ordeno els resultats dels hàbits d’estudi de major a menor, i es correlacionen amb les 

notes acadèmiques de cada alumne. 

El valor del coeficient de Pearson és de 0,35, per tant, hi ha una correlació positiva 

baixa. Com s’observa, és el gràfic on les línies de tendència més coincideixen entre 

elles. 

 

 

Gràfic 14. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb els hàbits d’estudi 

dels alumnes dels quatre cursos d’ESO. Font: Elaboració pròpia. 

Es mostra el contrast de la relació dels resultats dels hàbits d’estudi de cadascun dels 

alumnes de 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO ordenats en tres grups depenent dels seus hàbits de 

pràctica físico-esportiva.  

La direcció de la línia de tendència ajuda visualment a determinar la diferència entre 

un grup i un altre. Tot i això, valorant els promitjos de cada grup el que té el promig 

més alt és dels alumnes que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva (7,1), 

seguit a poca diferència pels que fan alguna pràctica físico-esportiva no federada (6,9). 

Finalment, tot i que, a una diferència petita, es troben els que fan alguna pràctica 

esportiva federada (6,7). 
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Gràfic 15. Contrast dels tres grups de pràctica físico-esportiva amb les notes 

acadèmiques del primer trimestre dels alumnes dels quatre cursos d’ESO. Font: 

Elaboració pròpia. 

Es mostra el contrast de la relació dels resultats de les notes acadèmiques del primer 

trimestre de cadascun dels alumnes de 4rt d’ESO ordenats en tres grups depenent 

dels seus hàbits de pràctica físico-esportiva.  

En aquest gràfic, els que tenen el millor promig en relació a les notes acadèmiques del 

primer trimestre són els que fan alguna pràctica esportiva federada (6,9). No obstant, 

tot i tenir un promig menor la diferència amb els altres dos grups és mínima ja que tant 

els que no fan cap tipus de pràctica física-esportiva (6,8) i els que fan alguna pràctica 

físico-esportiva no federada (6,8) tenen una dècima menys en els promitjos. 

 

5.2. Resultats qualitatius 

Com s’ha descrit a la metodologia, l’estudi també compta amb quatre entrevistes de 

profunditat. Aquestes ajudaran a discutir els resultats de la mostra i a valorar la visió 

que tenen els entrevistats des de diferents perspectives. Estan formades per dos 

experts, un entrenador en edat escolar i una professora d’Educació Física. 

El primer entrevistat, és en Jose Morales, designat com a expert en el meu estudi per 

la publicació de varis articles relacionats amb la temàtica. Em va aportar una visió 

social de la relació entre la pràctica esportiva federada i el rendiment acadèmic. A 
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més, creu que afavoreix als hàbits d’estudi ja que hi ha més tendència a organitzar-te 

les tasques acadèmiques, són més organitzades i compleixen una rutina. 

Valora el fet de treballar amb competències a l’ESO perquè encara hi ha d’haver més 

vinculació entre pràctica esportiva i rendiment acadèmic. També afirma que els hàbits 

d’estudi es relacionen positivament amb els resultats acadèmics.   

L’altra experta és la Mireia Félez, que és psicòloga especialitzada en Neurociències 

per la Universitat Autònoma de Barcelona i becària predoctoral al Grup de Recerca en 

Esport i Activitat Física al programa de Benestar, Salut i Qualitat de Vida de la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Està impulsant el programa Brain 

Fit, per determinar si els universitaris que fan activitat física tenen millor rendiment 

cognitiu.  

Em va argumentar que la relació entre exercici físic i rendiment acadèmic és per 

l’afectació a dues àrees del cervell. A més, em va esmentar que les funcions 

executives (sobretot atenció i memòria de treball) tenen una gran influència en el 

rendiment acadèmic, i que aquestes es veuen millorades per la pràctica d’activitat 

física i/o exercici físic.  

D’aquesta manera, els dos experts es centren en dos àmbits diferents: el social i el 

cognitiu/mental. Ara bé, falta conèixer la visió que tenen els professionals que estan en 

contacte permanent amb l’edat dels subjectes de la mostra.  

Per una banda, el Gerard Pussó, que és un entrenador, monitor i formador de nens i 

joves en un club tant prestigiós a nivell de base com el Futbol Sala Manresa. És 

coordinador des de fa un any i 7 que fa d’entrenador de diferents categories de base. 

A més, és estudiant de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya per relacionar 

conceptes del meu estudi.  

Es centra sobretot en les variables psicosocials que afavoreixen a tenir uns millors 

hàbits d’estudi i resultats acadèmics com l’atenció, la concentració, la disciplina, la 

millora de l’autoestima i uns hàbits d’anar a entrenar que afavoreixen la capacitat 

d’organització. També, considera que el fet de competir i la presència d’un bon 

entrenador és clau en l’adquisició d’habilitats psicològiques i socials que es  

transfereixen a l’àmbit acadèmic. 

Finalment, l’Anna Matamala és professora d’Educació Física d’ESO a l’institut Jaume 

Callís de Vic. Fa molts anys que està exercint de professora i la vaig escollir pel tracte 

proper que té amb els alumnes, per estar en el mateix institut dels alumnes de la 
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mostra i pels seus coneixements sobre l’avaluació. Ha permès conèixer la visió del 

professorat d’Educació Física i s’ha centrat en les variables psicosocials que afecten a 

l’alumne que fa esport federat com: el millor coneixement d’ells mateixos, millor 

sociabilització, i la millora de l’autoestima. 

A més, insisteix que l’esport afavoreix a l’adquisició de valors, tals com: la convivència, 

la generositat, acceptació del fracàs, l’autosuperació, entre altres. També, vincula la 

pràctica esportiva amb les competències afirmant que la implementació de les 

competències en el currículum fa que el fet de practicar algun esport, l’alumne tingui 

més opcions de tenir uns millors resultats acadèmics. 
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6. Discussió 

Els resultats de la mostra de la relació entre els hàbits d’estudi i les notes 

acadèmiques, que són l’indicador del rendiment acadèmic, mostren que hi ha una 

correlació positiva entre ells. Diferents autors (Álvarez i Fernández, 2005; Capdevila, 

2013) han comprovat amb el mateix qüestionari d’hàbits d’estudi que ha respòs la 

mostra que hi ha una relació positiva entre els hàbits d’estudi i el rendiment acadèmic.  

Malgrat aquesta correlació positiva, a partir de l’anàlisi de les dades descriptives 

s’observa una evolució progressiva dels resultats obtinguts en correspondència a 

l’augment de l’edat (de primer a quart d’ESO). El curs de primer té una correlació 

positiva molt baixa, el segon una baixa i el tercer també baixa però amb un valor del 

coeficient de Pearson major. Finalment, el curs de quart té una correlació moderada. 

A l’últim curs, es mostra un valor molt més alt determinant que els hàbits acadèmics es 

correlacionen amb els resultats acadèmics. Antoni (2006) afegeix que els hàbits 

d’estudi afavoreixen i asseguren uns millors resultats escolars. A l’entrevista 1, 

Morales afirma que la gent que té una puntuació alta en els hàbits d’estudi tindrà una 

puntuació alta també en els resultats acadèmics i que això es deu a l’organització i al 

mètode de treball que utilitzen.  

A l’entrevista 4, l’Anna creu que hi ha relació positiva entre els hàbits d’estudi i els 

resultats acadèmics, tot i que diu que hi ha alumnes que tenen molta capacitat i que 

sense fer gaire cosa se’n surten, són més eficaços. Malgrat això, conclou que en 

general es veu que si tens bona metodologia, organització i bons hàbits d’estudi en 

general, es relaciona clarament. Cartagena (2008) troba relació significativa entre 

l’autoeficàcia en el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi. 

D’aquesta manera, a l’entrevista 3, en Gerard comenta que cal tenir present l’aptitud i 

l’actitud del nen a l’hora d’avaluar el seu rendiment acadèmic. Explica que pots ser 

molt capaç (aptitud) però si no li dediques temps, ganes i t’impliques (actitud) 

possiblement els hàbits de cada alumne no s’adeqüin als resultats acadèmics, i a 

l’inrevés, que t’impliquis molt (actitud) però no ets capaç. Antoni (2006) remarca que 

les notes acadèmiques són l’indicador més aparent i recurrent del rendiment escolar 

però que no són sinònim de fidelitat en les respostes – conceptuals, procedimentals o 

actitudinals- de l’alumne a les interpel·lacions de la matèria, del professor o de la 

dinàmica de la classe. Fernandes (1991), tradueix l’aprenentatge en termes de 

rendiment, que normalment es mesura per l’eficàcia (resultats acadèmics), i no s’ha de 

confondre. 
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Per tant, la correlació positiva molt baixa dels alumnes de primer d’ESO i baixa dels 

alumnes de segon, tercer i els de totes les classes conjuntes es poden donar pel que 

esmenta Fernandes (1991) en el qual es pot haver après alguna cosa, que existeixi 

una modificació real de les actituds i que no aparegui clarament en un determinat 

moment, com el dia de la prova d’avaluació. A més, Fullana (2008:39) qüestiona 

l’avaluació podent ser un motiu de la baixa correlació entre hàbits d’estudi i resultats 

acadèmics: 

 “L’avaluació prioritza així la funció de control, de selecció, més que la de diagnòstic i 

d’orientació a l’alumne. La importància social que tenen les notes escolars sovint no va 

acompanyada d’unes bones mesures de rendiment.” (Fullana, 2008:39) 

Els resultats de la relació dels hàbits de pràctica físico-esportiva i els hàbits d’estudi de 

la mostra determinen que els que tenen uns millors resultats en el qüestionari d’hàbits 

d’estudi són els que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva.   

El grup que no fa cap tipus de pràctica físico-esportiva, en primer lloc, tenen el promig 

més alt en dos dels quatre cursos de l’ESO (7,2 i 6,6); en segon lloc, en cap curs 

s’observa que tenen el promig més baix dels tres grups; i en tercer lloc en el còmput 

global dels quatre cursos junts també tenen el millor promig (7,1) dels tres grups. 

Alguns autors (García, 2010; Morales, 2002) ho corroboren negant que hi hagi una 

relació directa i clara entre pràctica esportiva i rendiment acadèmic. 

Els resultats també mostren que els alumnes que fan alguna pràctica físico-esportiva 

no federada (6,9) obtenen millor promig que els que la fan federada (6,7). Per tant, el 

fet de practicar esport federat no determina tenir uns millors hàbits d’estudi. Així, es 

considera que l’exercici físic, sense tenir en compte la competició, es relaciona amb 

les funcions executives (Lubrini, et al.,2009) et al., 2014). A l’entrevista 2, la Mireia 

argumenta que les funcions executives et milloren la inhibició de la conducta, l’atenció, 

la memòria de treball i la capacitat de resposta, i gràcies a això, es posen a l’abast 

aquestes habilitats que es requereixen per aprendre i així posar a disposició aquestes 

eines per un millor aprenentatge. A més, amb aquesta adquisició d’habilitats 

executives les poden transferir a les tasques acadèmiques (Tomporowski, 2011).  

A més, es considera que la pràctica d’exercici físic és beneficiosa per a la cognició 

Hillman et al., 2008) i també hi ha millores de les capacitats intel·lectuals i cognitives 

(Ramírez et al. 2004). A l’entrevista 2, la Mireia explica que la pràctica regular 

d’exercici físic té efectes a dues àrees del cervell: còrtex prefrontal, que és on es 

desenvolupen les funcions executives, i l’altre l’hipocamp, que és la clau per consolidar 
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la memòria. A més, també, recolzades amb canvis funcionals a partir de la pràctica 

d’activitat física i esport.  

No obstant, a 4rt d’ESO el grup que té el millor promig és el que fan alguna pràctica 

esportiva federada (7,4). La participació en algun esport fa que augmenti el temps, 

l’energia i el compromís en les activitats acadèmiques (Marsh, 1993; Harrison i 

Narayan, 2003). A l’entrevista 1, del Morales, a la 3 d’en Gerard i a la 4 de l’Anna, 

coincideixen que la pràctica esportiva federada ajuda a tenir uns hàbits de compromís i 

una disciplina que fan millorar la capacitat d’organització i que es vincula amb l’àmbit 

acadèmic.  

Com mostren els resultats en el promig global de tots els alumnes de la mostra, encara 

que la diferència sigui mínima, s’observa com els que fan alguna pràctica esportiva 

reglada (6,9) obtenen el millor promig en les notes acadèmiques. Els resultats 

concorden amb l’estudi de Capdevila (2013) que conclou que el rendiment acadèmic 

és millor en els alumnes que practiquen esport federat. També consideren que els 

alumnes que practiquen algun esport fora del centre escolar obtenen millors resultats 

acadèmics. (Morales, 2002; Gonzalez i Portolés, 2014).  

A més, la pràctica esportiva millora l’autoestima i la socialització (Morales et al., 2011), 

el nivell de les aspiracions (García, 2010) i l’autoconcepte acadèmic i les aspiracions 

educatives individuals (Marsh, 1993), per tant, afavoreixen indirectament al rendiment 

acadèmic. A les entrevistes 1, 3 i 4 comenten que la pràctica esportiva millora 

l’autoestima, la motivació i potencia les relacions socials entre els practicants, que els 

hi dóna de retruc un millor rendiment acadèmic ja que la seva vivència és més àmplia.    

Taras (2005) afirma que els nens que participen en algun esport, on es promou la 

cooperació, el compartir i l’aprenentatge a seguir les normes, aprenen habilitats que es 

transfereixen a les aules. Això es vincula al que comenten Morales i Gerard, a les 

entrevistes 1 i 3 respectivament, que els practicants d’esport estan acostumats a 

resoldre problemes. Morales a l’entrevista 1 i Anna a la 4, relacionen aquesta capacitat 

amb l’avaluació per competències, ja que ara no se centren en la memòria i en els 

resultats sinó en aplicar coneixements, posar èmfasi en el procediment i ser capaç de 

les coses.  Les competències principalment afectades segons l’Anna són: social i 

ciutadana, autonomia i iniciativa personal, comunicativa i lingüística i aprendre-

aprendre. 

En el promig de tots els alumnes de la mostra també s’observa com els que fan alguna 

pràctica esportiva federada (6,9) obtenen millors resultats que els que fan alguna 
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pràctica físico-esportiva no federada (6,8). El fet de que l’esport sigui federat, i per tant, 

es competeixi, produeix en els practicants una sèrie de beneficis que ajudaran a 

millorar el rendiment acadèmic: complementa als objectius curriculars tradicionals 

(Marsh i Kleitman, 2003), millora l’autopercepció de la competència motriu (García et 

al., 2013) i s’obtenen característiques de personalitat més positives que els subjectes 

no-esportistes (Shariati i Bakhtiari, 2011).  

Tot i això, en els resultats de les quatre classes, en tres (1r, 2n i 3r d’ESO), es mostra 

com el millor promig l’obté el grup dels estudiants que no fan cap tipus de pràctica 

físico-esportiva (6,8; 6,9; 7,5). En la mateixa línia, Daley i Ryan (2000) no troben 

correlacions significants entre la pràctica d’exercici físic i esport amb les notes 

acadèmiques. A més, García (2010) nega que hi hagi una relació directa amb els èxits 

acadèmics i la pràctica esportiva. Trudeau  i Shephard (2008) suggereixen que l’esport 

té més probabilitats de beneficiar el rendiment acadèmic si s’ofereix a l’escola i no en 

altres contextos esportius, donada la proximitat dels recursos i l’ambient. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



53 
 

7. Conclusions 

Es pretén respondre als objectius i a l’hipòtesi que es van formular a l’inici de la 

investigació. Els objectius són: 

1. Determinar la relació existent entre els hàbits de pràctica físico-esportiva i 

hàbits d’estudi  

2. Determinar la relació existent entre els hàbits de pràctica físico-esportiva i els 

resultats acadèmics 

3. Determinar la relació existent entre els hàbits d’estudi i els resultats acadèmics.  

4. Analitzar la influència que té la pràctica esportiva federada en els hàbits 

d’estudi i els resultats acadèmics. 

En referent a l’objectiu 1, els resultats mostren que els alumnes que no fan cap tipus 

de pràctica físico-esportiva obtenen millors puntuacions d’hàbits d’estudi, que els altres 

dos grups, situant-se els alumnes que fan alguna pràctica esportiva federada amb el 

promig més baix. A més, el domini dels alumnes que no fan cap tipus de pràctica 

físico-esportiva, no només s’observa en la mostra total, sinó que en dos de les quatre 

classes obté el millor promig.  

Es conclou que practicar esport federat no determina tenir uns millors hàbits d’estudi 

en comparació a aquells que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva, i a fer-la no 

federada.  

Tot i això, els resultats no indiquen causalitat, és a dir, que no es pot deduir de les 

dades que els alumnes que no realitzen cap pràctica físico-esportiva causin un 

augment o millora en els hàbits d’estudi, sinó que aquells que no fan cap pràctica 

físico-esportiva obtenen uns millors resultats en els hàbits d’estudi.  

Els alumnes que practiquen alguna pràctica esportiva federada si que obtenen millors 

resultats acadèmics que aquells que no fan cap tipus de pràctica i aquells que fan 

alguna pràctica físico-esportiva federada. Ara bé, la diferència és mínima i no es pot 

considerar que sigui una relació directa ja que la pràctica esportiva produeix en el 

practicant una sèrie d’efectes que indirectament poden afectar en el rendiment 

acadèmic.  

No obstant això, els resultats no indiquen causalitat. És a dir, no es pot deduir de les 

dades que la pràctica esportiva federada causa un augment o millora en els resultats 

acadèmics, sinó que aquells que fan esport obtenen millors resultats acadèmics. 
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Respecta l’objectiu 3, es conclou que hi ha una correlació positiva entre els hàbits 

d’estudi i les notes acadèmiques ja que s’observa que els resultats de la mostra total 

tenen un valor de coeficient de Pearson de 0,35, per tant, hi ha una correlació positiva 

baixa ja que els valors van de 0,2 a 0,39. D’aquesta manera, està més a prop de la 

correlació positiva moderada que de la molt baixa.  

A més, s’observa una evolució progressiva dels resultats obtinguts en correspondència 

a l’augment de l’edat (de primer a quart d’ESO) passant d’una correlació positiva molt 

baixa (1r d’ESO), a baixa (2n i 3r d’ESO) a finalment, una moderada (4rt d’ESO). La 

diferència es pot deure per dos motius principals: per una banda, perquè a més edat, 

en correspondència a la de la mostra, més influència tenen els hàbits d’estudi en els 

resultats acadèmics, o bé que sigui per la sinceritat o percepció diferents dels hàbits 

d’estudi en les respostes al qüestionari entre una edat i una altra. Tot i això, en tot 

moment s’ha de tenir present que els resultats no representen una relació causa-

efecte, sinó que marquen una tendència estadística en la qual els subjectes que tenen 

bons hàbits d’estudi també obtenen bons resultats acadèmics.  

Finalment, en relació a l’objectiu 4 que es desglossa en la discussió del treball concloc 

que encara que no hi hagi resultats que indiquin clarament que els alumnes que 

realitzen alguna pràctica esportiva federada obtenen millors hàbits d’estudi, els autors i 

els entrevistats esmenten una sèrie de beneficis que indirectament afecten a la millora 

d’aquests hàbits. Aquests són: millora de les funcions executives (atenció i memòria de 

treball), de l’atenció, de la concentració, del compliment de les tasques acadèmiques i 

de la capacitat d’organització, entre altres.  

També concloc que encara que els alumnes que fan alguna pràctica esportiva 

federada obtenen el millor promig dels resultats acadèmics, la diferència amb els altres 

grups és mínima. Per tant, els autors i els entrevistats valoren, que més enllà d’obtenir 

uns millors resultats acadèmics, i d’aquesta manera, un millor rendiment acadèmic, hi 

ha una sèrie de beneficis que la pràctica esportiva federada ofereix als alumnes. 

Aquests són: millora l’autoestima, la motivació, l’autoconcepte acadèmic, les 

aspiracions, potencia les relacions socials, promou la cooperació, el compartir, 

l’aprenentatge a seguir les normes i finalment, aprenen habilitats que es transfereixen 

a les aules.  

En referent a l’hipòtesi es conclou que els resultats dels objectes de la mostra mostren 

que, tot i que hi hagi relació positiva baixa entre els hàbits d’estudi i els resultats 

acadèmics, els alumnes que fan alguna pràctica esportiva només obtenen els millors 

resultats acadèmics que els altres dos grups (cap tipus de pràctica físico-esportiva i 
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pràctica físico-esportiva no federada), i per contra, les pitjors puntuacions dels hàbits 

d’estudi que els altres dos grups. 

Per tant, l’hipòtesi queda en part confirmada ja que els alumnes que tenen un promig 

més alt en els resultats acadèmics són aquells que fan alguna pràctica esportiva 

federada. Tot i això, no es compleix del tot ja que en els hàbits acadèmics aquells que 

tenen un promig més alt són els que no fan cap tipus de pràctica físico-esportiva, i els 

que fan alguna pràctica federada són els que tenen el promig més baix.  

7.1. Limitacions  

Malgrat els resultats, l’estudi s’ha centrat en la mostra d’un sol institut escolar. Per tant, 

la mostra ha estat composada per 147 alumnes, i possiblement amb uns altres 

subjectes hi hauria uns altres resultats.  

A més, al ser de tipus correlacional no determina que els resultats de la variable 

dependent tinguin un valor determinat per la variable independent sinó que els 

resultats marquen una tendència estadística que faci que no es trobin conclusions 

demostrables.  

Respecta les relacions en les quals hi apareixen els hàbits d’estudi, els resultats 

envers aquesta variable poden ser irreals per les característiques pròpies del 

qüestionari. A més, per una banda, la sinceritat de l’alumne, i per l’altra, percepció que 

té d’ell mateix i dels seus comportaments fa que el grau de validesa sigui incert.  

En relació, a la part pràctica, he dedicat molt de temps a poder accedir a les dades 

dels alumnes de l’institut Jaume Callís. Primer de tot, perquè vaig necessitar el 

certificat de la direcció del centre, un cop entregats els qüestionaris i el permís 

corresponent als alumnes, la retroacció ha sigut en part decebedora. Ho valoro així ja 

que dels més de 300 alumnes que cursen l’ESO en aquest institut, només em van 

retornar el permís per accedir a les seves dades 147.  

7.2. Perspectives de futur  

Aquest treball final de grau no ha estat realitzat en va. Segons Mora (2013), l’emoció 

és la energia que mou el món i durant tot el procés de realització, tant en la part teòrica 

com pràctica, he gaudit desenvolupant cada apartat, i m’ha despertat unes 

determinades emocions que la vinculació amb la temàtica han quedat més patents. 

Per tant, ha sigut un tema que m’ha agradat, i que la puc relacionar amb la futura 

professió desitjada: professor d’Educació Física. Es vinculen molts aspectes com la 
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pràctica físico-esportiva i sobretot la influència que té en el rendiment acadèmic. 

D’aquesta manera, tinc arguments per defensar la realització de pràctica esportiva en 

l’àmbit acadèmic. A més, puc valorar afirmativament que els hàbits d’estudi tenen una 

correlació positiva amb els resultats acadèmics, donant importància al procés a l’hora 

d’avaluar- 

Per una altra banda, l’altra passió que tinc és la d’entrenador d’equips de base de 

futbol sala federat. Amb l’experiència que disposo, encara que escassa, refuto que la 

pràctica esportiva federada té uns efectes positius en el rendiment acadèmic. Tot i 

això, no em quedo aquí, sinó que aporta uns beneficis a diferents àmbits de la 

persona, i en especial del nen i jove que afavoreixen el seu creixement personal: físic, 

social, afectiu i psicològic. Per tant, seguiré entrenant i potenciant l’esport federat, en 

especial dels esports d’equip, pel gran nombre d’efectes positius que adquireixen els 

practicants, i perquè el fet d’observar que els jugadors gaudeixen i obtenen uns 

determinats beneficis, fa que el que surti realment beneficiat sigui jo perquè la vocació 

humana és la meva vocació.  

Finalment, aquest treball és un porta oberta cap a la investigació envers l’àmbit 

acadèmic i/o físico-esportiu. A més, en relació al tema tinc devoció per la 

neuroeducació ja que em sembla sorprenent com els processos mentals i afectius del 

nen poden influir en la capacitat d’aprenentatge dels alumnes, i fins i tot, es podria 

vincular al context físico-esportiu.  
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9. ANNEXOS 

 

 

 

 

 

Influència de la pràctica 

esportiva federada en el 

rendiment acadèmic 
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9.1. Annex 1. Permís dels pares/tutors legals  

 

Estimats pares, mares, tutors/es: 

Sóc un estudiant de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de Vic i 

estic fent el Treball Final de Grau. El tema és: “La influència que té la pràctica 

esportiva reglada en el rendiment acadèmic i en els resultats acadèmics.”  

L’objectiu del meu estudi és esbrinar la relació que hi ha entre els/les nois/es que 

realitzen alguna pràctica esportiva i els que no, amb els resultats acadèmics. 

D’aquesta manera, vull comprovar si la pràctica esportiva comporta beneficis en 

diferents àmbits, en concret l’acadèmic. 

Per a poder realitzar-ho necessito accedir a les notes del 1r trimestre dels vostres 

fills/es. Per tant, em poso en contacte amb vostès per demanar-los el permís per tenir 

accés a aquestes dades. Aquesta investigació  pretén recollir les notes dels alumnes 

dels 4 cursos d’ESO de l’Institut Jaume Callís.  

Compto amb la autorització de la professora vinculada a la Universitat de Vic, Gemma 

Boluda, i de la direcció de l’Institut Jaume Callís.  

Aquest treball, per tant, segueix uns cànons ètics i morals propis d’un treball d’aquest 

tipus (confidencialitat i anonimat d’aquestes dades). Si esteu interessats/des, els hi puc 

oferir informació.  

Agraeixo la seva col·laboració. 

Cordialment,  

Xavier Santaella Oller 

Alumne de la Universitat de Vic en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

 

En/na ………………………………………………………… pare, mare o tutor/a legal de 

l’alumne/a ………………………………………………………... dono permís per a tenir 

accés a les notes del 1r trimestre del curs 2014/15 per fins exclusivament acadèmics.  

Firma pare, mare o tutor/a: 
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9.2. Annex 2. Qüestionari d’hàbits i tècniques 

d’estudi 

 

QÜESTIONARI D’HÀBITS I TÈCNIQUES D’ESTUDI 

 

NOM I COGNOMS:          

                                                              

   EDAT:                               SEXE:                                               CURS: 

 

A continuació trobaràs unes preguntes que es refereixen a la teva forma d’estudiar. Llegeix-les 

i contesta-les amb sinceritat depenent de: 

SI  Si el que diu coincideix SEMPRE o QUASI SEMPRE amb la teva forma d’estudiar. 

NO  Si el que diu no coincideix MAI o QUASI MAI amb la teva forma d’estudiar.  

En cas de dubte, contesta SI o NO tenint en compte el que t’ocorre amb més freqüència. 

Només pots donar una resposta a cada pregunta.  

Has de ser sincer i contestar a totes les preguntes, per conèixer la teva situació d’estudi i 

millorar-la si és necessari. A més, m’ajudarà a obtenir dades  per al meu Treball Final de Grau. 

MOLTES GRÀCIES!!  
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1.  Sols canviar amb certa freqüència el lloc d’estudi a la teva casa? SI NO 

2.  Acostumes a mirar l’índex i els apartats més importants d’un tema 

abans de començar a estudiar? 

SI NO 

3.  Prens nota de les explicacions del professor? SI NO 

4.  El teu lloc d’estudi està allunyat dels sorolls i d’altres coses que 

impedeixen concentrar-te? 

SI NO 

5.  Abans de començar un treball, fas un esquema dels aspectes més 

importants a desenvolupar? 

SI NO 

6.  Sols dormir almenys 8 hores diàries? SI NO 

7.  Quan comences a estudiar, tardes bastant temps en concentrar-te? SI NO 

8.  Has elaborat un pla de treball en funció del temps de que disposes i 

de les assignatures que tens? 

SI NO 

9.  Quan has de fer un treball, sols comentar al professor l’esquema i 

el desenvolupament del mateix? 

SI NO 

10.  Quan faltes a classe, sols informar-te del que han fet i del que s’ha 

de fer a través d’un company o del professor? 

SI NO 

11.  Quan no comprens alguna cosa, ho anotes per després consultar-

ho? 

SI NO 

12.  Dediques a cada assignatura el temps necessari que pugui 

assegurar-te un bon resultat? 

SI NO 

13.  Subratlles les idees més importants a mesura que vas estudiant el 

tema? 

SI NO 

14.  Tractes d’estudiar només lo just per una prova o control? SI NO 

15.  Abans d’estudiar, penses en el que vas a fer i com ho distribuiràs 

en el temps? 

SI NO 

16.  Quan estudies, resumeixes el més important de cada apartat? SI NO 

17.  Tens organitzat tot el material que s’ha treballat a cada matèria? SI NO 

18.  Quan acabes la teva sessió d’estudi, has acabat totes les tasques 

que t’havies proposat? 

SI NO 

19.  Acostumes a memoritzar les idees més importants que has resumit 

en un tema? 

SI NO 

20.  Poses de tota la teva part per assegurar-te uns bons resultats en la 

teva tasca escolar? 

SI NO 

 
 



9.3. Annex 3. Qüestionari pràctica física i temps 

lliure 

 

QÜESTIONARI PRÀCTICA FÍSICA I TEMPS LLIURE 

 

1. Practiques algun tipus d’activitat física o esport en l’actualitat, fora de l’horari 

escolar? 

    Si practico                                   No practico 

 

Quin o quins esports practiques?.............................................................. 

 

2. Quin tipus de pràctica esportiva/física realitzes? 

    Practico a les ordres d’un entrenador/a o monitor/a 

    Practico per lliure, pel meu compte 

 

3. Fas competicions en el teu esport? 

     Si                                               No 

 

4. Quants dies a la setmana practiques aquest esport? Comptant els dies 

d’entrenament i de competició. 

 

1 dia                        2 o 3 dies                     4 o + dies  

 

 

 

 

 


