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Resum 

L'objectiu d'aquest estudi és analitzar si fer activitats extraescolars esportives fa que 

l'alumnat millori les habilitats motrius bàsiques dins l'àrea d'educació física a l'escola. 

Aquest recerca es portarà a terme amb alumnes de 5è de primària d'una escola 

concertada a partir de la realització d’una observació sistemàtica per investigar com 

executen el llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el salt amb 

manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat, els 

diferents alumnes, tant els que fan activitats extraescolars esportives com els que no, 

durant tres 3 sessions d'educació física. A més, per conèixer si fan o no activitats 

extraescolars esportives passaré un qüestionari adaptat a través de diferents estudis 

com Mollà (2007), García, Larumbe, Naclerio, Pantoja, Pérez (2012) i Luengo (2007). 

Analitzant els resultats de l'observació sistemàtica es pot veure una millora 

significativa en els i les alumnes que practiquen esport envers els que no en fan. Per 

tant, el fet de practicar activitat física extraescolar ajuda en el desenvolupament de les 

habilitats motrius bàsiques. 

Paraules clau: habilitats motrius bàsiques, activitats extraescolars esportives, 

llançaments, recepcions, bots, salts, girs, carrera de velocitat. 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze whether doing sports helps pupils improve their 

basic motor skills in physical education at school. This research will be carried out with 

5th grade students from a semi-private primary school. This will be done through a 

systematic observation to investigate how pupils do the following: aiming and 

shooting; catching and bouncing a ball; jumping while manipulating objects; turning on 

one’s horizontal axis; and running races. Likewise, both pupils who do extra curriculum 

activities and those who don’t will be observed during three physical education 

lessons. In addition, to find out if pupils do or don’t do extracurricular activities they 

will be given an adapted questionnaire from different studies as Mollà (2007), Garcia, 

Larume, Naclerio, Pantoja, Pérez (2012) and Luengo (2007). 

After analyzing the systematic observation results, we can observe a significant 

improvement in students who practice sports in comparison to those who don’t. 

Therefore, it can be concluded that the practice of extracurricular physical activities 

helps to develop basic motor skills. 

 

Keywords: basic motor skills, extracurricular physical activities, sports, aiming and 

shooting, catching and bouncing a ball, jumping while manipulating objects, turning on 

one’s horizontal axis, running races. 
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Introducció 

Aquest treball consisteix en fer una investigació sobre les habilitats motrius bàsiques i 

el seu desenvolupament tant a les classes d’educació física, com a les activitats 

extraescolars esportives. En aquest estudi vull observar com desenvolupen el 

llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el salt amb manipulació 

d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat, els alumnes de 5è de 

primària de l'Escola Pia de Granollers tenint en compte els que fan activitat física 

extraescolar i els que no, per tal de comparar-los i veure si hi ha diferències en el 

desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en uns respecte als altres. A més 

vull analitzar, si hi ha diferència pel fet del gènere, l’esport que practiquen, les hores, o 

per cap d’aquestes. Tot això ho faré mitjançant l'ajuda d'un qüestionari i l'observació 

sistemàtica de 3 sessions d'educació física.  

L’estudi el portaré a terme a l'Escola Pia de Granollers en la qual he estat fent 

pràctiques d'educació física durant 10 setmanes. Durant la meva estada vaig poder 

estar amb totes les classes des de P4 fins a 6è de primària a l'àrea d'educació física, ja 

que és la especialitat que vaig escollir i que porto fent aquests dos últims anys al grau. 

A més, vaig poder demanar tota la informació necessària pel treball i vaig poder 

escollir el grup-classe amb el què portar a terme la investigació. 

He volgut fer aquest treball, pel fet que des de ben petita, aquells nens i nenes que 

feien activitats extraescolars esportives sempre deien que treien millors notes, sempre 

eren els que triaven els equips i sinó ho feien eren els primers als qui escollien, ja que 

pel fet de fer esport ja se’ls considerava millors en tot. Per aquest motiu vull conèixer 

si realment els i les alumnes que fan pràctica extraescolar esportiva es desenvolupen 

millor en l'educació física. M’he volgut centrar en les habilitats motrius bàsiques, ja 

que l’any passat vam fer l’assignatura d’habilitats motrius i esportives i em va agradar 

bastant i, per tant, he cregut adequat només centrar-me en aquest contingut el qual 

penso que tots els i les alumnes haurien de tenir desenvolupat al finalitzar l'educació 

primària. 
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1. Marc Teòric  

Els principals conceptes que considero rellevants per desenvolupar el marc teòric 

estan relacionats amb les habilitats motrius bàsiques i la seva funció a l’escola des de 

l’educació física i les activitats extraescolars esportives. Els fonaments teòrics van des 

d’allò que he considerat més general fins allò més específic, que tindrà més relació 

amb aquest treball de fi de grau.  

 

1.1 Les habilitats motrius 

Per definir aquest concepte, un dels autors més rellevants és Batalla el qual exposa 

que “per habilitat motriu entenem la competència (el grau d’èxit o de consecució de 

les finalitats proposades) d’un subjecte davant d’un objectiu donat, acceptant que, per 

la consecució d’aquest objectiu, la generació de respostes motrius, el moviment, 

exerceix un paper primordial i insubstituïble.” (Batalla, 2000:8) 

D’altra banda Contreras (1998) en el seu llibre Didàctica de la educación física esmenta 

que l’habilitat suposa l’adquisició d’una competència que es dóna en l’aprenentatge, i 

que suposa una organització eficaç acompanyada per les característiques de flexibilitat 

i adaptabilitat, mitjançant la qual un individu desenvolupa una tasca o varies tasques.  

Batalla (2000) nomena tres grans tipus d’habilitats motrius que utilitzem en la nostra 

vida quotidiana: les habituals, que són les que utilitzem en les nostres feines diàries 

com escombrar o fer el llit;  les professionals, que corresponen a l’àmbit laboral com 

un treballador manipulant una màquina o un sastre confeccionant la roba i finalment; 

les d’oci, que dins d’aquestes últimes les que més destaquen són les esportives. 

Díaz (1999) comparteix aquesta mateixa idea i defineix les habilitats motrius com 

aquelles capacitats apreses que es poden expressar com a conductes determinades en 

qualsevol moment necessari en un menor o major grau de destresa. Per tant, en 

qualsevol acció motriu per ser hàbil és necessari contar abans amb la capacitat 

potencial que es necessita en aquell moment i amb el domini d’alguns procediments 

necessaris que permetran tenir èxit de manera habitual durant l’execució de l’habilitat.    
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Alarcón, Ureña, Ureña,i Velandrino (2006) al·ludeixen diferents nivells en l’adquisició 

del moviment per arribar finalment a les habilitats motrius bàsiques. Primer nomenen 

els moviments reflexos, els quals són reaccions davant de determinats estímuls que la 

persona fa de manera inconscient i involuntària, per tant, estímuls innats i no apresos 

que es donen en un nounat. Després expliciten els patrons o esquemes de moviment 

que es donen entre els 10/12 mesos fins els 2/3 anys de l’infant on s’adquireixen de 

manera gradual i es desenvolupen de forma natural en els diferents períodes pel que 

passa l’infant. Al mateix temps, citen el desenvolupament de les habilitats perceptives 

(corporals, espacials i temporals), relacionades amb la necessitat de l’alumne per 

descobrir el seu cos i les possibilitats de moviment d’aquest. Finalment, amb la 

combinació d’aquests patrons de moviment i de coneixement del propi cos, es 

desenvolupen entre els 6 i 12 anys una sèrie de conductes motrius anomenades 

habilitats motrius bàsiques amb les quals creen una base motriu inespecífica que 

contribuirà en aprenentatges més complexos i especialitzats que es donaran més 

endavant en els esports, anomenats habilitats motrius específiques.  

 

1.1.1 Diferència entre habilitat i destresa motriu 

En el llibre Didàctica de la educación física l’autor realitza un anàlisi de les semblances i 

diferències entre habilitat i destresa motriu apuntant que la majoria d’experts sobre el 

tema els han considerat sinònims. Tot i així creu que la confusió està en la traducció 

anglesa dels termes, ja que “skill” en la majoria de casos fa referència a l’habilitat, 

destresa, perícia, art o tècnica, i la paraula “ability” fa referència a l’habilitat, capacitat, 

talent, aptitud o dot. Aquestes definicions fan que ambdues paraules només 

coincideixen en la primera accepció, habilitat.  Es descriu el terme “ability” com una 

capacitat o talent innat, mentre que “skill” suposa una destresa o art adquirides que 

poden ser modificades o desenvolupades amb la seva pràctica. (Contreras 1998) 

D’altra banda Ruiz (1987) tot i ser una referència més antiga, tenia clar que eren 

conceptes diferents, ja que diferència habilitat motriu amb el terme destresa motriu, 

definint-lo com aquelles habilitats no naturals, és a dir, construïdes per l’ésser humà, 

també anomenades habilitats motrius específiques o tècniques esportives.  
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1.2 Habilitats motrius bàsiques 

Hi ha molts autors que defineixen el concepte d’habilitat motriu bàsica, entre els quals 

destaquen J.Díaz i A.Batalla. Primerament, Díaz (1999), les defineix com aquells 

aprenentatges i conductes adquirits per un individu, les quals es caracteritzen per ser 

inespecífiques i perquè no responen als models concrets i coneguts de gestos, 

moviments i formes que caracteritzen les activitats reglades i estandarditzades.  

D’altra banda, Batalla (2000) defineix les habilitats motrius bàsiques com aquelles 

famílies d’habilitats, amplies, generals, comunes a molts individus i que serveixen per 

l’aprenentatge posterior d’altres habilitats més especifiques, complexes, 

especialitzades i pròpies d’un entorn en concret. En la mateixa línia, en el llibre 

Evaluación de las habilidades motrices básicas es defineixen com a bàsiques, pel fet de 

ser comunes a tots els individus i pel fet que han permès la supervivència de les 

persones. A més, són fonamentals i necessàries per futurs aprenentatges motrius tant 

esportius com no esportius (Fernández, Gardoqui, Sánchez, 2007). 

Els autors del llibre Las habilidades motrices básicas en primaria esmenten que les 

habilitats motrius bàsiques, “seran els maons, les peces amb les que els alumnes 

podran construir respostes motrius més riques, complexes i adaptades.”(Alarcón et al., 

2006:20) 

A la tesi de Cecchini, González, López i Riaño, citen que Ruiz (1987) va arribar a 

aquestes conclusions a causa de preguntar-se d’on venia el nom d’habilitat bàsica:  

a) “Perquè són comunes a tots els individus 

b) Perquè, filogenèticament parlant, han permès la supervivència de l’ésser humà 

c) Perquè són fonament de posteriors aprenentatges motrius (esportius o altres)” 

(Cecchini, González, López i Riaño, 2009:20) 

 

1.2.1 Tipus d’habilitats motrius bàsiques 

Alarcón et al. (2006) exposen una proposta per la classificació de les habilitats motrius 

bàsiques, distingint dos grups:  
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a) Aquells moviments que precisen el domini i control del propi cos. Maneig i 

control del propi cos: desplaçaments, salts i girs. 

b) Aquells moviments que precisen el domini i control d’algun mòbil o objecte. 

Maneig de mòbils: llançaments, recepcions i bots.  

Batalla (2000) divideix les habilitats motrius bàsiques en quatre grups com podeu 

veure a la Figura 1: 

- Els desplaçaments els quals s’entenen com el moviment d’un punt a un altre 

mitjançant el cos de forma parcial o total, entre els quals hi han els habituals i 

els no habituals, entenent pels primers la marxa i la carrera i pels altres el 

desplaçament quadrúpeda, reptar, trepar, deslliçar i transportar. 

- Els salts els quals s’entenen com l’enlairament del terra gràcies al impuls de les 

cames, es divideixen en tres tipus: els de distància, els que tenen una finalitat 

estètica i els que s’utilitzen per facilitat el control o manipulació d’objectes. 

- Els girs estan composats pel moviment complet de rotació del cos al voltant 

d’un dels tres eixos imaginaris principals. Hi ha diferents tipus de gir, segons 

l’eix d’aquest trobem: el vertical, l’horitzontal i l’anteroposterior, i segons la 

relació del cos amb la superfície o element de gir: els girs amb contacte 

constant, en suspensió i amb agafada de mans.  

- El maneig i control d’objectes són les habilitats que s’executen amb diferents 

parts del cos o mitjançant un objecte. L’autor els divideix en dos grups amb les 

mans, amb els peus, amb el cap i amb altres objectes. Amb les mans trobem el 

bot, els llançaments i les recepcions i els diferents tipus de cada un. Per altra 

banda amb els peus, el cap i els altres objectes trobem el colpeix, les parades i 

les conduccions i els seus diferents tipus.               
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Figura 1. Classificació de les habilitats motrius. Extret de “Habilidades Motrices” de A. Batalla (2000). 

En aquest treball s’observaran les habilitats motrius bàsiques que hi ha a continuació: 

La carrera és una manera de desplaçar-se on els peus es recolzen de manera 

successiva i alternativa sobre el terra per on ens volem desplaçar, impulsant el cos en 

una direcció determinada. Hi ha diversos tipus, un d'ells és la carrera de velocitat en la 

qual es busca mantenir i aconseguir la màxima velocitat possible sense que hi hagi 

canvis de direcció o ritme. A més, al mateix temps no s'executa cap altre habilitat i 

s'utilitza en períodes curts de temps.  

El gir és un moviment complet de rotació del cos al voltant d'un dels seus tres eixos 

imaginaris principals: l'eix vertical, l'eix horitzontal i l'eix anteroposterior. L'eix vertical 

travessa de dalt a baix i consisteix en girar sobre un mateix cap a l'esquerra o cap a la 

dreta, l'eix horitzontal travessa el cos d'esquerra a dreta i consisteix en fer girs en 

direcció davant-darrera o a la inversa, per últim, l'eix anteroposterior que travessa el 

cos de davant a darrera tenint com a punt de referència el mèlic i consisteix en fer girs 

laterals.  
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Els salts amb manipulació d'objectes són aquells que es fan per facilitar la manipulació 

o control d'un objecte, normalment una pilota. Es dóna normalment, a esport de pilota 

com el bàsquet (entrada a cistella), l'handbol (entrada a porteria), el voleibol (remat), 

entre d'altres. 

El bot de progressió és aquell que s'utilitza per avançar en el terreny de joc quan els 

jugadors de l'equip contrari estan lluny. La velocitat de desplaçament no ha de suposar 

un risc per protegir la pilota però en aquest cas, la protecció de la pilota no és el més 

rellevant, ja que no es tracta del bot defensiu. 

El llançament de precisió consisteix en llançar un objecte a un punt concret. 

Normalment els aspectes quantitatius com la distància, la velocitat de sortida, etc., no 

tenen una gran importància, sinó què és més important la precisió del llançament. Per 

realitzar llançaments de precisió  són importants els moviments corporals d’impuls i 

l’angle de sortida de l’objecte, perquè es veuen determinats per la situació del lloc 

sobre el que es fa punteria.  

Les recepcions són l’acció d’interceptar o controlar un mòbil en desplaçament. Es 

poden distingir les recepcions, en les què es pretén interceptar i controlar un objecte i 

les parades, en les que l’acció principal busca tallar la trajectòria de l'objecte per tal 

d’impedir que aquest arribi al seu objectiu. 

 

1.2.2 Disseny de les tasques d’habilitats motrius bàsiques 

Les orientacions i decisions que es prenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge 

tenen el nom de tasques motrius. Segons Alarcón et al. (2006)  les tasques són 

l’instrument que enllaça l’ensenyament, en aquest cas les habilitats motrius, amb 

l’aprenentatge dels infants, per tant, la posada en pràctica d’aquestes tasques fa que 

els i les alumnes aprenguin a executar les habilitats motrius. En conseqüència el fet de 

realitzar tasques que tenen un mateix propòsit fa possible l’aprenentatge d’habilitats 

motrius bàsiques. En la mateixa línia, des d’un punt de vista dels experts Alarcón, et al. 

(2006) citen que en el Diccionari de les Ciències de l’esport (1992), entenen tasca 

motriu com una ajuda d'àmbit educatiu que permet a l'alumne resoldre de manera 

correcta i autònoma qualsevol problema motor.   
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Díaz (1999), entén tasca motriu com la concreció del currículum o dels continguts 

d’ensenyament i com el punt de partida de l’ensenyament de qualsevol habilitat bàsica 

o específica. Distingeix que tasca no és el mateix que exercici, entenent que la tasca té 

connotacions didàctiques la qual té un objectiu que es pretén aconseguir mitjançant la 

pràctica.  Alarcón et al. (2006) esmenta que com a resultat de l’execució de tasques 

motrius per adquirir habilitats concretes es dóna una activitat motriu, la qual 

defineixen com el resultat del treball, és a dir, l’activitat que l’individu realitza per 

aconseguir els objectius plantejats en la tasca tenint en compte les condicions 

plantejades en aquesta. Per tant, aquests mateixos autors diuen que “les tasques 

motrius que es proposen en l’educació física tenen com a objectiu oferir als alumnes la 

possibilitat d’explorar, experimentar, aconseguir, millorar, etc. una sèrie d’habilitats 

motrius i físiques.” (Alarcón et al., 2006:38) 

 

1.2.3 Habilitats motrius bàsiques  en el currículum de primària  

Les habilitats motrius bàsiques les trobem com a continguts a tots tres cicles (veure 

Taula 1) i també com a continguts claus de tres de les quatre dimensions pròpies de 

l’àrea d’educació física: dimensió activitat física, dimensió expressió comunicació 

corporal i dimensió joc motor i temps lliure. A més, es veuen reflectides en els criteris 

d'avaluació de cada cicle com podem veure a la Taula 2. Els continguts de cada cicle 

dins del bloc de contingut d’habilitats motrius són: 

Taula 1. Continguts del bloc de continguts d’habilitats motrius de cada cicle. Elaboració pròpia.  

Continguts de cada cicle del Bloc de continguts: Habilitats Motrius 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

- Experimentació de diferents 
formes i possibilitats del 
moviment. 

- Utilització eficaç de les 
habilitats motrius bàsiques en 
entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 

- Execució de les habilitats 
motrius bàsiques i específiques 
en entorns diversos amb 
eficiència i creativitat. 

- Execució i control d’habilitats 
motrius bàsiques. 

- Elaboració d’un control motriu 
i domini corporal. 

- Adquisició d’un control motriu 
i corporal previ a l’acció. 

- Resolució de situacions 
motrius senzilles. 

- Disposició a participar en 
activitats diverses, acceptant 
les diferències en el nivell de 
l’habilitat. 

- Disposició a participar en 
activitats diverses, amb 
acceptació de les diferències en 
el nivell de l’habilitat. 

- Disposició a participar en 
activitats diverses amb 
acceptació de les diferències en 

- Utilització de les TAC per 
reflexionar sobre la pràctica 

- Utilització de les capacitats 
físiques de forma genèrica i 
jugada, i orientada a l’execució 
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el nivell d’habilitat. motriu. motriu en múltiples 

situacions. 

 - Apreciació de l’esforç en les 
activitats físiques, tant 
individual com col·lectiu. 

- Utilització de les TAC per a la 
realització i la reflexió de la 
pràctica motriu. 

  - Valoració individual i 
col·lectiva del treball des del 
punt de vista motriu. 

 

Taula 2. Criteris d’avaluació de cada cicle d’habilitats motrius. Elaboració pròpia. 

Criteris d'avaluació d'habilitats motrius 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

3.Desplaçar-se, saltar, girar, 
llançar, rebre i manejar objectes 
de forma diversa, variant les 
posicions corporals.  

7.Participar i gaudir en els jocs 
ajustant la pròpia actuació, pel 
que fa a aspectes motrius i de 
relació amb els companys.  

3.Desplaçar-se, saltar, girar, 
llançar, rebre i manejar objectes 
de forma diversa mitjançant un 
moviment corporal coordinat. 

8.Participar de forma activa i 
amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, 
mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys. 

3.Desplaçar-se, saltar, girar, 
llançar, rebre i manejar objectes 
de forma coordinada adaptant-
se a diferents entorns i 
situacions de joc. 

7.Participar i gaudir dels jocs i 
les activitats físiques amb 
coneixement i respecte de les 
normes mostrant capacitat de 
modificar-les i crear-ne de 
noves. 

8.Actuar d’acord amb valors 
com l’esforç personal i la 
cooperació en els jocs col·lectius 
i les pràctiques d’activitats 
físiques mostrant-se respectuós 
amb les normes i els companys.  

 

1.2.4 L’avaluació de les habilitats motrius bàsiques 

Fernández, Gardoqui, Sánchez (2007) en la seva investigació, avaluen les habilitats 

motrius bàsiques mitjançant aspectes qualitatius tenint en compte els desplaçaments, 

girs i maneig i control d’objectes. L'instrument que utilitzen en l’avaluació té en 

compte si la realització de l’habilitat és adequada o inadequada, tenint així dos 

alternatives de valoració. Per l’elaboració de l’escala es porta a terme el model 

probabilístic de “trets latents” basat en la metodologia de Rasch (1966) citada pels 

autors, la qual mostrarà la informació sobre l’execució de cada alumne/a en les proves 

motrius amb una puntuació simple i directa. A més, tindran en compte l’edat dels 

alumnes ajustant els nivells de dificultat de les habilitats motrius bàsiques.  
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D’altra banda, Alarcón et al., (2006b) opten per una autoavaluació, de la qual mostren 

els resultats de la posada en pràctica d’aquesta en nens i nenes de les diferents etapes 

de primària amb la finalitat de permetre als alumnes participar en el seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge relacionat amb el contingut de les habilitats motrius 

bàsiques del maneig i control d’objectes, concretament llançaments, recepcions i bots.  

Van utilitzar l’avaluació compartida i formativa seguint tres característiques resumides 

en els criteris de qualitat educativa que els autors citen de López (1999a, 1999b):  

1) Perquè la pràctica avaluativa sigui formativa i útil ha de ser una avaluació 

integrada en el propi procés d’ensenyament aprenentatge, no una avaluació 

puntual. Que no s’ensenyi per aprovar sinó que l’avaluació estigui al servei del 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Finalment, que sigui útil per l’alumne i 

que doni informació al docent sobre la seva actuació. 

2) Ha de portar a terme una avaluació qualitativa, explicitant criteris i 

procediments d’avaluació i qualificació, l’alumne ha de saber el perquè se l’ha 

avaluat així i el què s’ha avaluat d'ell.  

3) Ha de ser una avaluació compartida on els alumnes i el docent estiguin 

implicats i compromesos en el procés. 

Finalment, conclouen l’article explicant que l’autoavaluació és una bona opció per tal 

de fomentar l’avaluació formativa i compartida.  

En la mateixa línia, López (2006), d’igual manera que l’autor anterior, esmenta la idea 

de deixar enrere l’avaluació tradicional per encaminar-se en l’avaluació formativa i 

compartida, entenent per formativa el procés d’avaluació on la finalitat és millorar els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació serveix per tal que 

l’alumne/a aprengui més, corregint els seus errors, i perquè el docent aprengui a 

millorar la seva tasca docent i a treballar millor. Esmenta que aquesta avaluació el que 

pretén és ajudar a l’alumne a millorar i a aprendre més i al docent a millorar la seva 

pràctica docent. Així mateix, per compartida entenen l’avaluació amb diàleg i decisions 

col·lectives entre docent i alumne/a, la qual la composen les autoavaluacions, les 

coavaluacions i les avaluacions i qualificacions dialogades, tècniques necessàries per 

dur  a terme aquest tipus d’avaluació conjunta. 
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1.3 Habilitats motrius específiques  

La majoria d’autors que escriuen sobre el tema, defineixen d’una manera semblant les 

habilitats motrius específiques. Díaz (1999) menciona les habilitats motrius 

específiques com l’aplicació pràctica d’aquelles habilitats en contextos més reals des 

d’un punt de vista esportiu. En la mateixa línia, Batalla (2000) ens cita que quan una 

habilitat amplia i general es converteix en l’aprenentatge d’una habilitat 

especialitzada, complexa i pròpia d’un entorn concret li anomenem habilitat motriu 

especifica. L’autor posa l’exemple de la carrera, la qual els i les alumnes han après com 

a habilitat motriu bàsica i la utilitzen en situacions com córrer quan s’escapa l’autobús. 

Per tant, aquest tipus de desplaçament com és la carrera a la llarga es podrà utilitzar 

com a tècnica per un atleta o un jugador de bàsquet, entre d’altres, però aquesta 

tècnica no serà emprada de la mateixa manera en tots dos casos, ja que serà útil en 

certs entorns en concret però de diferent manera.  

Fent una explicació semblant, Castejón i López (2005) diuen que les habilitats 

esportives són considerades específiques, ja sigui pel nivell d’eficàcia i eficiència i/o pel 

fet que es donen en contextos específics demanant formes d’execució especifiques. Els 

autors posen com a exemple les habilitats que poden aparèixer al bàsquet, com són la 

carrera i el salt les quals són bàsiques i el llançament a cistella des de lluny la qual és 

específica, entenent així que aquesta última té sentit en un context específic, amb 

regles i una organització col·lectiva, que condicionen el moviment que durà a terme 

l'individu i com executarà l’habilitat específica.  

Riera (2001) menciona quatre aspectes clau que engloben el concepte d’habilitat 

motriu específica, esmentant que l’habilitat sempre ha de tenir un objectiu concret el 

qual s’ha d’aconseguir amb eficàcia, que hi ha d’haver un procés d’aprenentatge per 

adquirir aquestes habilitats i que hi ha d’haver una relació amb l’entorn com són els 

mitjans, els objectes, els esportistes, les normes i els conceptes. 

 

1.4 Activitats extraescolars esportives 

Per saber que són les activitats extraescolars esportives trobem que Romero les 

defineix com “un grup d’activitats de caràcter voluntari per nens/es i joves ofertes per 
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l’escola fora de l’horari lectiu, que tenen el moviment corporal com a mitjà i objecte de 

formació.” (Romero, 2005:128) 

Luengo (2007) exposa que les pràctiques físiques extraescolars inclouen tant la vessant 

competitiva de la motricitat, com a l’esport, com aquelles pràctiques ludico-motrius 

que realitzen els alumnes d’educació primària. A més, exposa que l'escola ha de 

prendre part en la utilització adequada del temps lliure, per tal de fomentar hàbits de 

vida saludables mitjançant la utilització correcta d'aquest. Per aquest motiu creu que la 

societat li dóna tanta importància a la pràctica d'activitats extraescolars, pel fet 

educatiu, social i el desenvolupament creatiu, de l'esperit d'iniciativa, la capacitat 

d'expressió, responsabilitat i sentit de la cooperació. Per això, proposa a les escoles el 

fet d'obrir les portes per dur a terme activitats físiques fora dels horaris escolars per tal 

de donar als alumnes l'opció de desenvolupar aquests conceptes abans esmentats. Per 

tant, cita que les activitats físiques fora de l'horari escolar són aquelles que es realitzen 

durant el temps lliure i que no corresponen a les hores d'educació física curriculars 

obligatòries. A més, són voluntàries, la qual cosa implica motivació per part de 

l'educand. Luengo conclou dient que l'activitat física, el joc i l'esport estan inclosos en 

el concepte d'activitat física extraescolar. 

Seguint en la mateixa línia sobre el fet que les activitats extraescolars esportives són 

voluntàries, Garita (2006) exposa 3 tipus de motivació que pot portar a l'alumne a 

realitzar esport: intrínseca, extrínseca i amotivació. Amb motivació intrínseca es 

refereix a practicar una activitat per plaer i per satisfacció, de manera voluntària sense 

esperar cap tipus de recompensa. D'altra banda, defineix extrínseca com a aquella 

motivació que ve donada per una futura recompensa i defineix amotivació quan 

l'individu no està ni interna ni externament motivat per l'activitat que realitza, cosa 

que el pot portar a sentir-se incompetent i no saber perquè està realitzant l'activitat. A 

més, aquests autors exposen el fet sobre quins són els motius de participació en 

activitat física que tenen els infants, és a dir, per què comencen a practicar un esport i 

fins quin punt ho fan per gust propi i no per gust dels pares. En l'article anomenen  

diferents motius de pràctica entre els quals destaquen: el divertiment, la competició, 

l'èxit, la condició física, el desenvolupament de les habilitats, l'aprenentatge, la salut, 

les relacions socials i la imatge personal. 
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Luengo investiga mitjanant un qüestionari l'activitat física esportiva extraescolar que hi 

ha a un barri perifèric de Madrid, per tal de detectar les carències en l'activitat física 

extraescolar d'aquests infants d'entre 6 i 12 anys d'edat. L'estudi el porta a terme per 

tal que els pares i docents promoguin en els infants la pràctica regular d'activitat física, 

fomentant els efectes beneficiosos sobre la salut.  

Mollà (2007) fa un estudi mitjançant un Qüestionari i grups de discussió per tal de 

saber els hàbits de pràctica esportiva i la influència que les activitats extraescolars 

tenen sobre ells.  

Hernández, Jové, Plaza, Reverter (2014) porten a terme el seu estudi tenint en compte 

el sedentarisme que envolta als infants d'avui dia. Expliquen que per dissenyar 

programes d'intervenció per fomentar la pràctica d'activitat física primerament és 

necessari tenir informació, mitjançant un qüestionari, sobre els nivells de pràctica de la 

població infantil, d'entre 6 i 12 anys, així com possibles determinants de la pràctica 

com el lloc, les hores de pràctica a la setmana, el tipus d'activitats que realitzen, si són 

activitats físiques de competició i el motiu de la pràctica. 

 

1.5 La iniciació a l'esport i les habilitats motrius bàsiques 

Hernández (2000), defineix la iniciació esportiva com un procés d'ensenyament 

aprenentatge per l'infant, on aquest adquireix el coneixement i la capacitat per 

executar la pràctica d'un esport des de què l'infant el comença a practicar fins que té 

adquirida la tècnica, la tàctica i el reglament d'aquest.  

Castejón i López (2005) en el seu estudi consideren que les habilitats 

esportives/específiques s’han d’introduir un cop hi ha un cert domini de les habilitats 

motrius bàsiques, per tant, l’ensenyament esportiu s’entén com la continuació d’un 

procés que avança cap a les habilitats específiques i que finalitzarà amb el domini 

d’habilitats especialitzades del propi esport, fent que els alumnes siguin autònoms i 

competents per aprendre formes més complexes d’aquestes habilitats. Per tant, diuen 

que la construcció de nous aprenentatges depèn, molt directament, del nivell de 

coneixements previs i de les experiències prèvies acumulades a través de la pràctica. 

En la mateixa línia, Miranda, Molina i Torre (2008) destaquen que els i les alumnes no 
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aprenen de la mateixa manera i que el progrés ve donat per la pràctica i els feedbacks 

que rep l’infant, fent més incís en aquest últim.  

Bucco i Zubiaur (2015) tenen un altre punt de vista i exposen el fet que els infants 

comencin a practicar esport com abans millor per tal que adoptin i tinguin bones 

experiències motrius que els ajudi en el seu desenvolupament motor. A més, 

esmenten el fet que primer s'ha de començar per accions motrius com jocs simplificats 

i regles flexibles que tinguin a veure amb l'esport que es vol practicar. 

D'altra banda, Castejón i López (2005) tot i haver dit que les habilitats esportives s'han 

d'introduir quan hi ha hagut un cert domini de les habilitats motrius bàsiques, 

esmenten que el pas de les habilitats bàsiques a les específiques és un procés 

continuat i, que no existeix el moment “idoni”, on aquestes primeres habilitats s’hagin 

consolidat i après i es puguin començar a practicar les esportives. Tot i així, citen que hi 

ha diferents autors que exposen el fet que les habilitats motrius bàsiques es 

consoliden al voltant dels 6 i els 8 anys i, que d’altra banda la iniciació a l’esport i la 

pràctica d’habilitats específiques es pot donar a partir dels 8 o 10 anys. A més, 

Castejón i López mencionen que això dependrà del que s’entengui per ensenyament 

esportiu, del tipus d’ensenyament que es faci en aquest i les característiques de cada 

alumne/a amb la relació a un esport i a unes habilitats determinades. D'acord amb el 

que diuen també exposen el fet que no per ensenyar les habilitats cognitivo-motrius 

quan són més petits es desenvolupen més ràpid. 

En els estudis fets a l’article de Castejón (1997) un alt nombre de professors, 

concretament el 70%, expliciten que s’ha d’introduir l’esport un cop els alumnes tenen 

adquirides les habilitats motrius bàsiques i un 29,5% introdueixen l’esport pel fet que li 

ha marcat el centre escolar o el ministeri. A més, a l’article destaquen la contrarietat 

en el fet que hi ha docents que diuen que els alumnes han d’iniciar l’activitat esportiva 

en el primer cicle de primària però després esmenten que no té lògica el fet de 

treballar certes habilitats especifiques que tenen com a base unes més senzilles, les 

quals no tenen dominades. A més, fa una altra lectura exposant que potser els esports 

també serveixen per desenvolupar les habilitats bàsiques. 

Cecchini, et al., (2009) citen que alguns autors anomenen la etapa dels 8 als 12 anys 

com “l’Etapa d’or de l’aprenentatge motor”, ja que expliciten que entre aquestes edats 
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es donen les condicions ideals per aprendre més ràpid i fàcil les habilitats motrius. A 

més, cita a Cratty (1986) on esmenta que aquest període per alguns autors suposa la 

transició de les habilitats motrius bàsiques fins l’inici de les habilitats motrius 

específiques/esportives.  

Castejón i López (2005) esmenten en el seu article que les habilitats esportives s’han 

de veure com habilitats especifiques que s’organitzen sobre les habilitats i destreses 

bàsiques. En la mateixa línia, esmenta el fet que no totes les habilitats motrius 

bàsiques es desenvolupen de la mateixa manera ni en el mateix temps, en cadascun 

dels nens i nenes i que aquests no manifesten el mateix nivell en les diferents habilitats 

en un moment determinat. Per tant, continua dient que existeixen diferències 

individuals en els nens i nenes pel fet que cadascun ha construït el seu nivell de 

competència motriu en funció de les seves pròpies experiències.  

García, Larumbe, Naclerio, Pantoja, Pérez (2012) citen a Van Beurden, Zask, Barnett i 

Dietrich (2002) els quals exposen que hi ha “certes diferències observades en les 

habilitats motrius com llançar, xutar, els desplaçaments laterals i els salts les quals es 

poden equilibrar amb programes d’entrenament específics.” (García, Larumbe, 

Naclerio, Pantoja, Pérez, 2012:11) 

 

1.6 Influència de l'esport en el desenvolupament d'habilitats motrius 

bàsiques 

Hi ha diversos estudis que tracten el tema del desenvolupament de les habilitats 

motrius fent la comparació entre alumnes que fan esport extraescolar i alumnes que 

no en fan.  

Un d'aquests estudis és el que van fer García, et al,. (2012) en el qual van comparar el 

rendiment motor de nens i nenes que jugaven a futbol i nens i nenes que no feien cap 

esport. Aquests nenes i nenes portaven un mínim de 6 mesos practicant l’esport dos 

cops per setmana i els nenes i nenes que no feien esport no havien d’estar 

compromesos amb la pràctica d’activitat física o pràctica esportiva de forma regular, 

només a les classes d’educació física i activitats de temps lliure. Aquest estudi el van 

fer per la falta d’informació i estudis que hi ha sobre el tema tot i sabent la gran 
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importància que hi ha pel desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en els 

alumnes de primària. 

Per portar a terme l’estudi primerament van fer 4 sessions, de 15 minuts cada una, per 

familiaritzar-se amb els procediments d’avaluació i amb correccions tècniques 

necessàries. Els nens i nenes que practiquen futbol van fer les proves al camp i els 

nenes i nenes que no fan cap esport van fer les proves a l’àrea d’educació física, 

aquestes proves  eren: carrera de velocitat de 30m, llançament de pilota medicinal 

d’1kg, 10m de carrera en ziga-zaga, equilibri estàtic i salt longitudinal sense carrera 

prèvia amb una cama (fent la prova primer amb una i després amb l’altre).  

Els resultats de l’estudi van ser que el grup d’infants que feien futbol tenien un 

rendiment significativament més alt en les proves de llançament de pilota medicinal 

d’1kg i en el salt de longitud amb la cama esquerra, mentre que en el salt de longitud 

amb la cama dreta es va obtenir una tendència molt pròxima a la significació. El fet que 

en la prova de salt els i les alumnes que no fan activitat física no tinguessin tants bons 

resultats, va ser degut a que tot i que juguen a jocs on hi ha salts aquests normalment 

no es donen sense carrera prèvia ni havent de mantenir l’equilibri, cosa que en el 

futbol es donen tasques per treballar aquest aspecte. D’altra banda, el llançament de 

pilota medicinal d’1kg va tenir millors resultats en els i les alumnes que fan futbol, ja 

que és molt similar al sac de banda.  

En canvi, en la carrera en ziga-zaga, l’equilibri i la carrera de velocitat de 30m no hi 

havia gaire diferència entre els dos grups. Els autors consideren que la semblança dels 

resultats en la carrera en ziga-zaga i la carrera de velocitat entre els dos grups, està 

determinat pel test de Cohen, el qual diu que aquestes proves són accions cícliques, 

que es composen per moviments constants seguint un mateix patró, tot i així, en la 

prova de ziga-zaga els i les alumnes coneixien el recorregut. Els autors especulen sobre 

el fet que les accions com acceleracions curtes o carreres intermitents, estan molt 

presents en els jocs infantils i per això la pràctica d’esport no fa que els i les alumnes 

millorin més que els infants que no en fan. D’igual manera, la carrera de velocitat de 

30m és el mateix tota l’estona, per tant, tot i que es porti a terme durant la pràctica de 

futbol, aquest forma part de molts jocs infantils. Referent a això esmenten que encara 

que els nens i nenes del primer grup facin futbol, l’altre grup fa educació física i 
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activitat lliure cosa que pot ser suficient per mantenir un rendiment semblant. Pel que 

fa el gènere, exposen el fet que hi ha investigacions que han demostrat que el 

rendiment motor als 10 anys no és diferent entre nens i nenes, especialment quan 

aquests dos fan activitats físiques similars.  

Per tant, les diferències que hi ha en el rendiment motor de les proves acícliques amb 

les cícliques, és el fet que aquestes primeres tenen una certa dificultat en 

l’aprenentatge motor i no s’acostumen a donar en els jocs que realitzen de forma lliure 

els i les alumnes, cosa que fa que els i les alumnes que practiquen futbol tinguin millors 

resultats. 

L'altre estudi exposa que els procediments per poder comprovar els nivells  de 

desenvolupament motriu dels i les alumnes són variats i diferents, des de la utilització 

d’instruments per una observació sistemàtica , fins a la utilització d’instruments o tests 

específics per aquest fi. En l’article de Cecchini, et al., (2009) un dels instruments que 

més destaquen i citen aquests autors és el test del desenvolupament motor gruixut 

d’Ulrich (2000), el qual avalua dos tipus d’habilitats: les habilitats locomotrius (carrera, 

salt de longitud, desplaçament lateral, salt a peu coix i salt a peus junts) i el control 

d’objectes (llançament, batejar la pilota, recepció, colpeix i bot).  

En aquest estudi avaluen el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques 

d’estudiants de diferents edats i contextos, tenint en compte les variables de gènere, 

edat, centre escolar, curs i pràctica esportiva extraescolar per veure si això influencia 

en el desenvolupament. En aquest estudi els participants han d’executar tres intents 

per tasca i s’avalua la presència o absència dels criteris d’execució. 

Segons l’estudi que han fet el percentatge d’alumnes que practiquen activitats físiques 

fora de l’horari escolar són del 69%. En aquest cas, la taula compara els resultats 

obtinguts pels estudiants que practiquen i els que no practiquen activitats físiques 

extraescolars. Els autors parlen sobre el fet que els resultats són millors en el grup 

d’alumnes que practica activitats físiques extraescolars, tot i que hi ha alguns casos 

que trenquen la regla com són el salt horitzontal amb peus junts. La suma del total de 

les habilitats locomotrius són molt semblants tot i que la suma del total de control 

d’objectes és notablement superior en el cas dels alumnes que practiquen activitats 

físiques extraescolars. (Cecchini, et al., 2009) 
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En conclusió, com van citar Bucco i Zubiaur (2015) hi ha varies investigacions que 

exposen el fet que els i les alumnes que fan esport presenten millores motores 

significatives en comparació amb els que no fan esport. 
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2. Justificació, objectius i hipòtesis 

2.1 Justificació 

Castejón i López (2005) diuen que el fet d’aprendre una habilitat en el seu context farà 

i permetrà que l’alumne li doni sentit a aquest aprenentatge. De manera que 

aprendre, per exemple, diferents llançaments, bots, conduccions o xuts, en situacions 

on tingui significat executar aquestes habilitats durant el desenvolupament de la tasca, 

provocaran un aprenentatge diferent en els alumnes, que aquell on la pràctica 

d’aquestes habilitats no tingui significat ni justificació i siguin accions aïllades.  A més, 

el treball amb formes específiques d’algunes habilitats pot ajudar a estabilitzar les 

estructures fonamentals de les habilitats motrius bàsiques, al mateix temps que 

faciliten la seva capacitat d’adaptació en entorns diferents. 

Bucco i Zubiaur (2015) mencionen que hi ha varies investigacions que exposen el fet 

que els i les alumnes que fan esport presenten millores motores significatives en 

comparació amb els que no fan esport. De la mateixa manera Cecchini, et al., (2009) 

també exposen que els resultats són millors en el grup d’alumnes que practica 

activitats físiques extraescolars, tot i que alguns casos trenquen la regla. 

A l’estudi de la comparació del rendiment motor entre nens i nenes futbolistes i nens i 

nenes que no feien cap esport de García, et al., (2012) trobem que hi ha autors que 

citen que algunes habilitats motrius bàsiques com els llançaments, els xuts, els 

desplaçaments laterals i els salts es poden equilibrar amb programes d’entrenament 

específics.  

García, etc al., (2012) i Cecchini, et al., (2009) al·ludeixen  que tot i haver molt interès 

pel desenvolupament de les habilitats motrius en infants de primària, fins el moment 

(2012) en aquest cas, no han conegut estudis on s’hagin comparat el rendiment motor 

en nens i nenes que practiquen esport i nens i nenes que no fan cap tipus d’activitat 

física o pràctica esportiva i, per tant, s'han de continuar realitzant més estudis que 

mostrin el desenvolupament motor per ajudar al docent a actuar en vers els estudis. 

Partint d’això considero interessant fer una recerca sobre les habilitats motrius 

bàsiques, concretament sobre si el fet de realitzar un esport fa que els alumnes 

desenvolupin millor el llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el 
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salt amb manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat 

dins la classe d’educació física.  

 

2.2 Objectius 

L'objectiu general d'aquest treball és: 

- Analitzar el desenvolupament de les sis habilitats motrius bàsiques en funció del 

gènere i de la pràctica o no esportiva. 

L'objectiu específic que ajuda a fer possible el general és: 

- Comparar el desenvolupament de les sis habilitats motrius bàsiques en funció de 

l'esport que practiquen, de les hores de pràctica i del gènere. 

 

2.3 Hipòtesis  

Les activitats extraescolars esportives milloren les habilitats motrius bàsiques, en 

aquest cas, el llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el salt amb 

manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat realitzades 

a l'àrea d'educació física.  
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3. Mètodes 

3.1 Disseny 

El tipus de disseny d’estudi que he cregut convenient portar a terme en aquest treball 

és el descriptiu, on mitjançant primer un qüestionari obtinc la informació necessària 

per fer posteriorment una observació sistemàtica, la qual m’ajudarà a obtenir dades 

quantitatives sobre allò que vull investigar. He fet servit el qüestionari perquè els 

estudis que he llegit, Mollà (2007), García, Larumbe, Naclerio, Pantoja, Pérez (2012) i 

Luengo (2007), l'utilitzen per conèixer les activitats extraescolars esportives dels 

alumnes i tot allò que les envolta. A més, he utilitzat l'observació sistemàtica, ja que els 

articles que he llegit fan observacions diverses, com Cecchini (2009), tot i que amb 

diverses variants, com les habilitats motrius bàsiques a observar i l'instrument per 

recollir dades. 

Per tant, la metodologia que portaré a terme és quantitativa, ja que els qüestionaris i 

l'observació sistemàtica són instruments quantitatius dels quals obtindré dades 

numèriques. 

 

3.2 Mostra  

La mostra de la investigació la integren els i les alumnes de 5è de primària B de l'Escola 

Pia de Granollers, situats entre els 10 i 11 anys d’edat. A la classe de 5è de primària B 

hi ha 26 alumnes, 14 nens i 12 nenes que viuen a Granollers. D’aquests 26 alumnes, 22 

fan esport i 4 no en fan. Els esports que practiquen són: Atletisme, Ballet, Bàsquet, 

Dansa, Futbol, Gimnàstica Artística, Handbol, Karate, Natació, Natació Sincronitzada, 

Ping-pong, Taekwondo, Tennis, Voleibol i Waterpolo. 

Aquesta escola concertada està dividida en dos centres, un d’educació infantil i 

primària i l’altre d’ESO, Cicles formatius i batxillerat. És una escola de quatre línies 

formada per uns 972 alumnes d’infantil i primària i al voltant d’uns 60 docents. La 

classe d’educació física està impartida per dos mestres els quals tenen repartits cada 

curs des de P4 fins 6è de primària.  
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Un dels aspectes destacables d’aquest centre és la gran varietat d’activitats 

extraescolars esportives que ofereixen als estudiants dins i fora de les seves 

instal·lacions entre les quals hi ha: Dansa-Jazz, Mini-tennis, Natació, Manteniment-

relax, Pre-esport, Bàsquet, Handbol, Futbol, Futbol sala i Voleibol. 

L’alumnat de 5è de primària fa dues hores d'educació física els dijous, entre les quals hi 

ha aproximadament 1 hora i 20 minuts de pràctica real. Aquest fet és degut a que els 

primers 10 minuts l'alumnat es canvia i els últims 30 minuts es van a dutxar. A cada 

sessió participen dues classes fent les mateixes activitats però cada mestre s'encarrega 

d'una. A la classe d’educació física acostumen a treballar totes dues classes juntes, de 

manera que treballen normalment per estacions per tal d’aprofitar al màxim el temps i 

l’espai de pràctica. 

A la classe de 5è B no hi ha cap alumne amb necessitats especials però hi ha 5 alumnes 

nouvinguts de la Xina, Amèrica del Sud (República Dominicana i Bolívia) i Pakistan, tot i 

que 4 dels 5 han nascut a Catalunya.  

 

3.3 Instruments 

3.3.1 Qüestionari 

Després d’haver llegit Mollà (2007), García, Larumbe, Naclerio, Pantoja, Pérez (2012) i 

Luengo (2007) he decidit utilitzar el qüestionari1 com a eina per trobar resposta a les 

preguntes que es plantegen sobre les activitats extraescolars esportives. En el meu cas, 

he realitzat un qüestionari, ja que mitjançant aquest instrument podré conèixer idees 

bàsiques sobre l'alumnat que m'ajudaran a organitzar i estructurar l'observació 

sistemàtica que portaré a terme més endavant per tal de comparar els diferents ítems 

establerts. 

El qüestionari, el qual es pot veure a la Figura 2, està compost per 12 preguntes, 

extretes de diferents autors, relacionades amb la realització d’activitat física 

extraescolar i les habilitats motrius bàsiques en els i les alumnes de 5è de primària. Les 

preguntes 1, 2, 6, estan extretes de Mollà (2007); les preguntes 3, 4 i 7 estan extretes 

                                                             
1 Veure Annex, 1.1 Qüestionari buit, pàgina 3 
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de Hernández, Jové, Plaza, Reverter (2014); la pregunta 5 de García, Larumbe, 

Naclerio, Pantoja, Pérez (2012); la pregunta 8 de Luengo (2007) i la pregunta 9 de 

Garita (2006). Les preguntes 10, 11 i 12 estan formulades per saber què opinen els i les 

alumnes sobre el seu desenvolupament a les classes d'educació física i per saber quin 

tipus de jocs, tasques o exercicis fan als entrenaments relacionats amb les habilitats 

motrius.  

Amb les preguntes 1, 2, 3 i 4 vull conèixer el nombre d'alumnes que fan o no esport, 

quin i on el fan i si han fet alguna vegada tot i que finalment l'hagin deixat. Els esports 

de la pregunta 3 han sigut seleccionats tenint en compte els esports que oferta 

l'escola, els quals es poden veure a la seva pàgina web2. D'altra banda, amb les 

preguntes 5, 6 i 7 vull saber quant fa que practiquen esport i els dies i hores de 

pràctica, tant de partit com d'entrenament, que fan a la setmana. Les preguntes 8 i 9 

busquen conèixer la motivació de l'infant per l'esport que pràctica i per quin motiu el 

practica. Les respostes de la pregunta 9 les he extret de Garita (2006) tot i que també 

he afegit l'aprenentatge de les habilitats motrius bàsiques per tal que tingués relació 

amb el tema principal del treball. Les preguntes 10, 11 i 12 estan relacionades amb les 

habilitats motrius bàsiques, ja que busquen saber si a l'esport que practiquen les 

porten a terme i si consideren que pel fet de fer esport se'ls dóna millor l'execució 

d'aquestes a l'àrea d'educació física.  

He adequat el vocabulari a l'edat dels infants, per tal de garantir una millor 

comprensió. He canviat algunes paraules com "activitat extraescolar esportiva" per 

"esport" i "quadrúpeda" per "quatre grapes", ja que he cregut que s’entendria millor. 

A més, he cregut adient posar quadrats a tot, per tal de seguir un mateix format i que 

fos més fàcil, ràpid i visible per l'alumnat. Un exemple de com s'ha d'omplir el 

qüestionari el podeu veure a la Figura 3. 

 

 

 

                                                             
2 Escola Pia Granollers. Consultat 25 gener 2016, des de http://www.epiagranollers.cat/  
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Figura 2. Mostra de qüestionari buit. Elaboració pròpia. 
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Figura 3. Mostra de qüestionari omplert. Elaboració pròpia. 
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3.3.2 Observació sistemàtica 

Faig l'observació sistemàtica3, per tal de fer una comparació entre els i les alumnes que 

fan esport extraescolar i els que no i veure si hi ha diferència en ells a l’hora de 

realitzar o executar el llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el 

salt amb manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat. 

He triat aquest instrument perquè crec que és amb el què millor puc recollir allò que 

observo, de manera fàcil, ràpida i precisa sense deixar-me res per observar i a la 

mateixa vegada anotant tot allò que vull recollir. A més, és una eina que conec i amb la 

qual he treballat al llarg de la carrera cosa que em facilitarà l'enregistrament de les 

dades. 

Per tal de enregistrar les dades de l’observació sistemàtica faré una graella la qual 

constarà de diferents apartats semblants als que mostra Cecchini (2009) al seu estudi.  

La graella està formada principalment pel llistat d'alumnes a la part esquerra, en el 

qual he codificat els noms per privacitat dels i les alumnes de l'escola, posant 

"Alumne" i un número al costat per tal que no es conegui qui són, seguidament a la 

part superior hi ha els nombre de sessió i a dins hi ha els continguts a observar. Dins de 

cada contingut, que en aquest estudi són el llançament de precisió, les recepcions, el 

bot de progressió, el salt amb manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la 

carrera de velocitat, hi ha els diferents valors que definiran el grau de realització de les 

diferents habilitats motrius que en aquest cas són: bé, normal i malament. Aquests 

valors tenen una explicació més concisa a sota de la taula sobre què vol dir que 

l'execució de les habilitats motrius bàsiques és fa bé, normal o malament. Finalment, hi 

haurà el total on recolliré el nombre d'alumnes que realitzen bé, normal o malament 

les diferents habilitats motrius. Es poden veure les tres graelles d'observació 

sistemàtica a la Taula 3, 4 i 5 i les tasques de l'observació sistemàtica a l'apartat 2.1 de 

l'Annex a la pàgina 9. 

 

 

 

                                                             
3 Veure Annex, 2.3 Observació sistemàtica buida, pàgina 13 
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Taula 3. Graella d'observació sistemàtica de la primera sessió. Elaboració pròpia. 

 

 

 
Taula 4. Graella d'observació sistemàtica de la segona sessió. Elaboració pròpia. 
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Taula 5. Graella d'observació sistemàtica de la segona sessió. Elaboració pròpia. 
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Per veure si la graella, les categories, els ítems i els continguts eren els adequats o bé si 

necessitaven un canvi, vaig decidir portar a terme una prova pilot, el dia 17 de març 

amb els alumnes de 5è B, els quals eren 24, 12 nens i 12 nenes, la qual es pot veure a 

la Taula 6. Aquesta prova la vaig dur a terme durant la classe d'educació física amb el 

joc de matar per equips, durant 15 minuts aproximadament, on el mestre i jo teníem la 

mateixa graella i havíem d'observar com feia cada alumne/a els llançaments segons els 

diferents valors que definien el grau de realització d'aquesta habilitat, segons si ho 

feien malament, normal o bé. La vaig dur a terme per tal de veure si l'explicació de les 

categories era l'adequada i es podia observar i, per veure si la meva observació era 

semblant a la del mestre. En relació als resultats, van ser semblants als del mestre 

tenint 19 resultats iguals en relació als alumnes i la categoria i 5 diferents. Al veure 

aquests resultats vaig considerar que el format de la graella, els continguts, la meva 

observació i els valors amb les seves explicacions corresponents eren adequats i, per 

tant, no havia de modificar res. 

 

Taula 6. Prova de fiabilitat de la graella d'observació sistemàtica. Elaboració pròpia. 
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3.4 Procediment 

Per dur a terme aquest estudi primerament vaig portar la carta de presentació 4a la 

directora de l'escola per tal que em donés la seva aprovació. Tot seguit li vaig explicar 

sobre què tractava el treball, quin tipus d'investigació havia de portar a terme a 

l'escola i amb quin alumnat. Seguidament, vaig demanar si havia de passar algun tipus 

d'autorització per tal de poder passar el qüestionari, fer l'observació sistemàtica i 

poder fer fotos per la realització del treball, però van dir que no era necessari. 

Per poder passar el qüestionari vaig haver de parlar amb la tutora de la classe de 5è B 

per explicar-li en què consistia el treball i per demanar-li quin dia li anava bé que el 

passés als alumnes. Li vaig explicar com era el qüestionari tot ensenyant-li per tal que 

veiés si s'adequava o no als seus alumnes. Seguidament, ella em va dir quins horaris 

feien durant la setmana sense desdoblament, per tal de tenir a tota la classe sencera 

per poder passar el qüestionari. Finalment, vam acordar entre les dues fer-ho la mitjà 

hora abans del pati el dia 31 de març. 

El dia que vaig anar a passar el qüestionari5, la mestra va decidir separar les taules dels 

alumnes per tal que no hi haguessin distraccions ni mirades cap al full del company/a. 

A més, em va explicar que faltaven dos nens així que li vaig deixar dos fulls per tal que 

els responguessin i durant la setmana me'ls fessin arribar. Primerament, vaig començar 

explicant als alumnes que estava en l'últim any de carrera i que havia de fer un treball 

de final de grau en el qual ells eren partícips. Vaig continuar explicant que aquest 

treball estava relacionat amb l’educació física i els esports i que per dur a terme aquest 

treball havia de passar un qüestionari i observar algunes classes d'educació física. 

Seguidament, vaig dir que passaria un qüestionari anònim el qual em permetria 

conèixer les activitats extraescolars esportives que porten a terme i tot allò que les 

envolta. Aleshores, vaig explicar que el qüestionari l'haurien de respondre mitjançant 

creus en el quadrat o quadrats corresponents de cada pregunta. 

Després, vaig repartir el qüestionari tot dient que llegissin el quadrat que hi havia a 

l’inici i que responguessin la primera part, marcant el curs, grup, gènere i edat. Fet 

això, van passar a llegir les primeres tres preguntes sense respondre-les, ja que tot 

                                                             
4
 Veure Annex, 4. Carta de presentació, pàgina 41 

5 Veure Annex, 1.1 Qüestionari buit, pàgina 3 
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seguit les vaig llegir en veu alta explicant què havien de fer. Vaig explicar que els i les 

alumnes que no feien esport només haurien de respondre la pregunta 1, 2 i 10 i que 

els que en feien, la pregunta dos no l’havien de respondre. Tot seguit van haver-hi 

dubtes, ja que els alumnes que feien esport potser havien practicat algun durant 6 

mesos que ara ja no feien, així que vaig deixar que la responguessin, tot i que, per fer 

el buidatge no vaig tenir en compte les respostes. 

Abans d’iniciar cada pàgina vam llegir les preguntes i respostes, per tal que no 

quedessin dubtes del contingut i del què havien de marcar. Tot i així, van haver 

alumnes que no escoltaven i preguntaven coses que jo ja havia explicat. Quan anàvem 

a començar la segona pàgina, va arribar un nen tard, al qual la mestra li va explicar la 

primera part i tot seguit vam continuar. En aquesta segona pàgina, a les preguntes 5, 6 

i 7 els alumnes que feien més d'un esport no sabien si marcar les hores de cada esport 

o la quantitat d'hores de tots els esports que feien, per tant, vaig explicitar que era la 

suma de tots els esports. Seguidament, a les preguntes 9, 10 i 12 els alumnes 

preguntaven si només havien de marcar una opció o podien més d'una, aleshores vaig 

demanar a un alumne que llegís la pregunta sencera en veu alta, per tal que 

s'adonessin que entre parèntesi tenien la resposta a la seva pregunta. Durant la 

resolució del qüestionari i havia una nena que no entenia algunes paraules, pel fet que 

era xinesa, i li havia d'explicar tota l'estona. Però, la mestra va decidir explicar-li ella, 

per tal de no endarrerir a la resta de la classe. 

Quan vaig recollir els fulls alguns alumnes havien posat el nom, aleshores, els vaig fer 

treure tot recordant que a l'inici de la classe havia dit que era anònim.  

Pel que fa l'observació sistemàtica, vaig parlar amb el professor d’educació física per 

tal de pactar quins dies podria fer l'observació de les habilitats motrius bàsiques 

escollides. Aleshores, tenint en compte que en aquest centre treballen normalment 

per estacions, vaig proposar el fet de tenir una estació destinada a treballar els 

continguts de l'observació per tal de poder observar a un grup més reduït d’infants 

amb més eficàcia i exactitud. A més, els continguts que havien de treballar en el tercer 

trimestre, que és quan havia de portar a terme l'observació, no eren d'habilitats 

motrius bàsiques, per tant, per no interferir en el transcurs de l’avaluació marcada a 
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l’escola, vaig demanar de portar una estació durant 3 sessions d’educació física amb 3 

tasques diferents les quals es troben a l'apartat 2.1 de l'Annex, a la pàgina 9. 

La primera observació6 la vaig dur a terme el dijous 7 d'abril a la tarda amb 26 

alumnes, concretament 14 nens i 12 nenes. El joc que havia d'observar era el de 

les 10 passades, joc on hi ha dos grups el quals passant-se la pilota han d'arribar 

a fer 10 passes per fer punt, mentre tenen la pilota no es poden moure i si cau 

el terra hi ha canvi de possessió. En aquesta sessió havia d'observar dos 

habilitats motrius bàsiques, el llançament de precisió i les recepcions, segons 

les categories malament, normal i bé. 

Durant la classe de dijous havien de fer jocs per parelles, jocs cooperatius i jocs amb 

raqueta, per tant, vaig acordar amb el mestre que aniria agafant grups de 6 excepte 

l'últim que seria de 8. Abans d'iniciar la classe vaig explicar que aniria cridant a un grup 

d'alumnes el qual hauria de fer el joc que jo els deia i que l'haurien de practicar durant 

aproximadament 10 minuts. A mesura que els anava cridant, explicava el joc de les 10 

passades, explicant les normes, l'espai que tenien i fent els grups si entre ells no 

arribaven a cap acord. Mentre feien els grups subratllava amb color els alumnes que 

havia d'observar en aquell moment i durant l'execució del joc anava marcant creus a 

mesura que anava tenint clar el desenvolupament dels alumnes en els llançaments i les 

recepcions. A més, vaig decidir no fer cap mena de feedback, durant la realització del 

joc, per tal de no afavorir a uns alumnes més que a altres.  

La segona observació7 la vaig dur a terme el dijous 14 d'abril a la tarda amb 22 

alumnes, concretament 10 nens i 12 nenes. Com a la sessió anterior, la pràctica durava 

10 minuts aproximadament amb cada grup. El joc que havia d'observar era el mocador 

adaptat, en el qual el mocador eren dos pilotes. Quan deia un número havien d'agafar 

la pilota, botar-la fins la cistella, encistellar-la i tornar-la botant. Per començar la tasca, 

vaig anar cridant als alumnes per fer la pràctica i com jo havia d'aguantar las pilotes, 

les creus a la graella les havia de marcar un cop acabava la pràctica. Per tant, durant el 

joc vaig pensar en posar un número a les categories, és a dir, malament (1), normal (2) 

i bé (3) per tal de poder recordar el desenvolupament dels alumnes durant la sessió. 

                                                             
6
 Veure Annex, 2.4 Observació sistemàtica de cada sessió , pàgines 19 i 20 

7 Veure Annex, 2.4 Observació sistemàtica de cada sessió, pàgines 21 i 22 
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La tercera observació8 la vaig dur a terme el dijous 21 d'abril a la tarda amb 24 

alumnes, concretament 12 nens i 12 nenes. La tasca que vaig observar eren relleus, on 

hi havia dos equips que havien de fer una tombarella aixecar-se i posar-se a córrer fins 

el con, passar per darrera i, continuar corrent per picar la mà al següent. A diferència 

de les darreres sessions, vaig explicar la tasca a l'inici de la classe per tots els i les 

alumnes, per tal de no perdre temps amb les explicacions. Tot i així, abans d'iniciar la 

tasca anava recordant què havien de fer i els vaig indicar per on havien de passar. A 

més, vaig creure adient deixar als alumnes practicar el recorregut durant 2 o 3 minuts, 

sobretot per la tombarella, per tal d'evitar males posicions que podrien causar lesions. 

A l'hora de cridar als alumnes, vam acordar amb el mestre de l'escola, d'anar agafant 

als grups que ja estaven fets per fer la sessió que ell tenia preparada. Com a les 

sessions anteriors, cada grup feia la tasca durant 10 minuts aproximadament i com era 

fàcil d'observar anava anotant el resultat a mesura que executaven les habilitats 

motrius bàsiques establertes. 

 

3.4.1 Dates d'intervenció 

A continuació, podeu veure la Figura 4 la qual mostra el calendari amb les dates en les 

quals he passat la prova de fiabilitat de l’observació sistemàtica, el qüestionari i les 

diferents observacions sistemàtiques.  

 

 
Figura 4. Calendari amb les dates d'intervenció. Elaboració pròpia. 

                                                             
8 Veure Annex, 2.4 Observació sistemàtica de cada sessió, pàgines 23 i 24 
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3.5 Anàlisi de les dades 

Per analitzar les dades extretes del qüestionari, primerament faré un buidatge de les 

respostes fetes pels alumnes a cada pregunta mitjançant una taula del programa 

Microsoft Word. Seguidament, faré un resum de cada pregunta posant el resultat 

segons el gènere i la quantitat d'alumnes que ha fet el qüestionari. A més, aquests 

resultats aniran acompanyats d'un gràfic de barres. Després relacionaré algunes 

preguntes, per tal de poder fer comparacions més endavant, com són les preguntes 4 i 

5, 3 i 7, 3 i 10 i, 3 i 12. Les preguntes 4 i 5 les relacionaré per tal de conèixer on i quants 

anys fa que practiquen esport els i les nenes de 5è de primària, per tal de saber la 

continuïtat i si l'activitat extraescolar esportiva que oferta l'escola crida l'atenció 

d'aquest alumnat en una gran majoria o no. La pregunta 3 la relacionaré amb la 7, la 10 

i la 12 per tal de comparar els esports que fan els nens i les nenes amb les hores de 

pràctica, què se'ls dóna bé a la classe d'educació física i què fan als entrenaments. 

Voldré relacionar l'esport amb les preguntes 7, 10 i 12 per tal de poder comparar i 

analitzar més endavant si afecta o no al desenvolupament de les habilitats motrius 

bàsiques observades. 

Pel que fa l’observació sistemàtica, tindré una taula amb els resultats dels i les alumnes 

en les 6 habilitats motrius bàsiques observades. Seguidament, entraré aquestes dades 

a una taula del programa Microsoft Word per tal de fer el buidatge i tenir comptats els 

resultats tenint en compte el gènere. Després faré el mateix buidatge separant als 

alumnes segons el gènere i si practiquen o no activitats extraescolars esportives. 

Finalment, faré agrupacions segons el gènere, l'esport practicat i el seu resultat en les 

6 habilitats motrius bàsiques observades.   
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4. Resultats 

4.1 Resultats del qüestionari 

En aquest apartat hi ha el buidatge dels resultats obtinguts a partir del qüestionari 

resolt pels alumnes de 5è B de primària. A l' apartat 1.1 de l'Annex hi ha el qüestionari 

buit i a l'apartat 4 de l’Annex els qüestionaris omplerts pels alumnes. A més, a l'apartat 

3.1 de l'Annex a la pàgina 25, hi ha una taula amb el buidatge sencer de tots els 

qüestionaris fets pels alumnes.  

La Taula 7, mostra el nombre de nens i nenes que fan esport i els que no. Dels 14 nens 

de 5è B de primària, hi ha 13 nens que fan esport i un que no. D'altra banda, 9 són les 

nenes que fan esport i 3 que no de les 12 que hi ha a la classe de 5è de primària B. .  

Taula 7. Pregunta 1 del qüestionari. (1. Practiques algun esport?). Elaboració pròpia 

Resposta Nen Nena 

Sí 
 

13 
 

9 
 

No 
 

1 
 

3 
 

Total 
 

14 
 

12 
 

En la Taula 8 es pot observar els nens i les nenes que fan esport a l'escola i els que el 

fan fora de l'escola, a un club o a una associació esportiva. A més, es pot observar 

quant temps fa que practiquen l'esport segons si el fan a l'escola o fora d'ella. Els 

resultats mostren que són més els nens que fan esport fora de l'escola que a la pròpia 

escola, ja que 11 dels alumnes el fan a altres clubs i associacions esportives i només 2 

al centre. Pel que fa les nenes, també són més les que fan esport a fora de l’escola, ja 

que només 2 fan esport a l’escola Pia i 6 fora d’ella. A més, hi ha una nena que fa dos 

esports, dels quals un d’ells el fa a l’escola i l’altre a un club. Segons els anys que 

porten fent esport, dels 11 nens que fan esport fora de l’escola, 8 fa més de 3 anys que 

practiquen esport i només 3 d’ells fa 2 anys. En canvi, dels 2 nens que fan esport a 

l’escola un d’ells fa 2 anys i mig i l’altre més de 3 anys que practiquen esport. Per últim, 

les 3 nenes que fan esport a l’escola fa més de 3 anys que el practiquen, mentre que 

les nenes que fan esport fora de l’escola 6 fa més de 3 anys i una 2 anys i mig.  
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Taula 8. Relació de les preguntes 4 i 5 del qüestionari. (4. On practiques l'esport?; 5. Quant temps fa que 
practiques esport?). Elaboració pròpia. 

Anys 

Nen Nena 

Escola Fora de l'escola Escola Fora de l'escola 

Menys de 6 mesos 0 0 0 0 

1 any 0 0 0 0 

1 any i mig 0 0 0 0 

2 anys 0 3 0 0 

2 anys i mig 1 0 0 1 

Més de 3 anys 1 8 3 6 

Total 2 11 3 7 

El Gràfic 1, mostra els esports que fan els nens de 5è de primària, els quals podem 

observar a la part dreta del gràfic de barres i, a la part inferior podem observar les 

hores de pràctica esportiva que fan a la setmana.  

 

Gràfic 1. Relació de les preguntes 3 i 7 del qüestionari dels nens que fan esport. (3. Quin/s esport/s 

practiques?; 7. Quantes hores practiques el teu esport a la setmana? (comptant entrenaments i partits). 

Elaboració pròpia. 

Es pot observar que 7 nens dels 13 que fan esport, practiquen Futbol i 2 fan més d’un 

esport, els quals un fa Atletisme, Futbol, Ping-pong i Tennis i l’altre Handbol, Karate i 

Natació. Els altres 4 fan esports diferents d’entre els quals hi ha, Bàsquet, Handbol, 

Karate i Waterpolo. Es pot veure com dels 7 nens que fan Futbol, 4 fan més de 4 hores 

i 3 fan 3 hores i mitja a la setmana del seu esport. Els alumnes que fan Waterpolo i 
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Bàsquet fan més de 4 hores de pràctica esportiva a la setmana, d’igual manera que 

l’alumne que fa Atletisme, Futbol, Ping-pong i Tennis. L’alumne que practica Handbol, 

Karate i Natació i l’alumne que només practica Handbol, fan 3 hores de pràctica 

esportiva setmanal. Per últim l’alumne que fa Karate fa 2 hores d’esport a la setmana.  

Pel que fa les nenes, com es pot veure al Gràfic 2, tant els esport com les hores de 

pràctica esportiva estan més repartides. Les alumnes de l’escola Pia fan esport molt 

diversos com, Natació, Voleibol, Taekwondo, Natació Sincronitzada i Gimnàstica 

Artística. En canvi, 2 d’elles fan Dansa i les altres 2 fan més d’un esport, una d’elles fa 

Taekwondo i Voleibol i l’altra Dansa i Natació. Pel que fa les hores, es pot observar que 

les alumnes que practiquen Natació Sincronitzada i Gimnàstica Artística, fan més de 4 

hores setmanals, juntament amb l'alumna que fa Voleibol. Les 2 nenes que fan més 

d'un esport, fan 2 hores setmanals d'aquest. De les alumnes que fan Dansa, una fa una 

1 hora i mitja i l'altra fa 3 hores i mitja de pràctica esportiva a la setmana. Per acabar, 

l'alumna que practica Taekwondo fa 2 hores d'aquest esport, en canvi l'alumna que fa 

Natació només fa una 1 a la setmana.  

 

Gràfic 2. Relació de les preguntes 3 i 7 del qüestionari de les nenes que fan esport. (3. Quin/s esport/s 

practiques?; 7. Quantes hores practiques el teu esport a la setmana? (comptant entrenaments i partits). 

Elaboració pròpia. 

La Taula 9, mostra la relació de les preguntes 3 i 10 del qüestionari, només pel que fa 

els nens que practiquen activitats extraescolars esportives.  
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Taula 9. Relació de les preguntes 3 i 10 del qüestionari dels nens que fan esport. (3. Quin/s esport/s 
practiques?;  10. Què se't dóna millor a la classe d'educació física?). Elaboració pròpia.  

Continguts Futbol Waterpolo Bàsquet Handbol Karate A, F, P,T H, K, N 

Bots 
 

2 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

Colpeix, parades, 
conduccions 

7 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Desplaçaments 
(laterals, quatre 
grapes, reptar, 
trepar) 

3 
 
 

0 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

Girs 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Jocs individuals o en 
equip (2 països, 
matar, mocador, 10 
passades, etc.) 

6 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

Llançaments i 
recepcions 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Salts 
 

4 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Total 
 

7 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Nota. A, F, P, T=Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis; H, K, N=Handbol, Karate, Natació. 

En aquesta taula es pot observar que els 7 alumnes que fan futbol han marcat tots que 

se’ls dóna bé el colpeix, les parades i les conduccions, a 2 d’ells se’ls donen bé els bots, 

a 3 d’ells els desplaçaments, a 6 d’ells els jocs individuals o en equip, a 3 d’ells els 

llançaments i les recepcions i a 4 d’ells els salts. L'alumne que fa Waterpolo ha posat 

que només se li donen bé els llançaments i les recepcions. En canvi, l'alumne que fa 

bàsquet ha posat que se li dóna tot bé excepte el colpeix, les parades, les conduccions i 

els girs. El nen que practica Handbol ha assenyalat que se li donen bé els bots, el 

colpeix, les parades, les conduccions, els llançaments, les recepcions i els salts. L'infant 

que practica Karate ha explicitat que tot se li dóna bé excepte els girs i els salts. Per 

últim, l'alumne que fa Futbol, Atletisme, Ping-pong i Tennis, ha marcat que tot se li 

dóna bé, en canvi l’alumne que fa Handbol, Karate i Natació només ha marcat el 

colpeix, les parades, les conduccions, els jocs, els llançaments i les recepcions. A més, 

es pot observar que 12 dels nens que fan esport han marcat que no se'ls dóna bé 

l'execució de girs.  

Com a la taula anterior, la Taula 10 mostra la relació de les preguntes 3 i 10 del 

qüestionari, però pel que fa les nenes que practiquen esport extraescolar. 
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Taula 10. Relació de les preguntes 3 i 10 del qüestionari de les nenes que fan esport. (3. Quin/s esport/s 
practiques?; 10. Què se't dóna millor a la classe d'educació física?). Elaboració pròpia. 

Continguts Natació Voleibol G.A N.S Dansa Taekwondo T i V D i N 

Bots 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Colpeix, parades, 
conduccions 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Desplaçaments (laterals, 
quatre grapes, reptar, 
trepar) 

0 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

Girs 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

Jocs individuals o en 
equip (2 països, matar, 
mocador, 10 passades, 
etc.) 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

Llançaments i recepcions 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

Salts 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

Total 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Nota. G.A=Gimnàstica artística; N.S=Natació Sincronitzada; T i V=Taekwondo i Voleibol; D i N=Dansa i 

Natació.  

Es pot observar a la taula que les alumnes que fan Gimnàstica Artística i Taekwondo 

han marcat que se’ls donen bé els girs, els jocs individuals o en equip i els salts. Les 

alumnes que fan Voleibol i Natació Sincronitzada han marcat que se’ls donen bé els 

desplaçaments, els jocs individuals o en equip i el salts, tot i que a la nena que fa 

Voleibol també se li donen bé els bots. La nena que fa Natació se li donen bé els bots, 

els girs, els jocs individuals o en grup, els llançaments i les recepcions. Les 2 nenes que 

fan dansa han marcat que se’ls donen bé tots els continguts excepte el colpeix, les 

parades i les conduccions. Per últim, l’alumna que fa Taekwondo i Voleibol ha marcat 

els desplaçaments i els jocs individuals o en equip com a continguts que se li donen bé 

i l’alumna que fa Dansa i Natació ha marcat els girs, els jocs individuals o en equip, els 

llançaments, les recepcions i els salts. 

La Taula 11, mostra les respostes a la pregunta 10 del qüestionari de l’alumnat de 5è 

de primària B que no fan esport. 
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Taula 11. Relació de la pregunta 10 del qüestionari amb els nens i nenes que no fan esport. (10. Què se't 
dóna millor a la classe d'educació física?). Elaboració pròpia. 

Continguts 
Nen que no fa 

esport 

Nena 1 
que no fa 

esport 

Nena 2 
que no 

fa esport 

Nena 3 
que no fa 

esport 

Bots 
 

0 
 

0 
 

1 0 

Colpeix, parades, conduccions 
 

0 0 
 

1 0 

Desplaçaments (laterals, quatre 
grapes, reptar, trepar) 

0 0 
 

1 0 

Girs 
 

0 1 
 

1 0 

Jocs individuals o en equip (2 països, 
matar, mocador, 10 passades, etc.) 

0 1 
 

1 1 

Llançaments i recepcions 
 

1 
 

0 
 

1 0 

Salts 
 

0 
 

1 
 

1 0 

Total 
 

1 
 

1 
 

1 1 

Nota. Nena 1= Alumna 10; Nena 2=Alumna 20; Nena 3=Alumna 23 

En la taula es pot observar que l’únic nen que no fa esport ha marcat que només se li 

donen bé els llançaments i les recepcions. En canvi, la nena 2 que no fa esport ha 

marcat que tots els continguts se li donen bé. La nena 1 ha marcat que se li donen bé 

els girs, els jocs individuals o en equip i els salts i la nena 3, ha marcat només els jocs 

individuals o en equip. 

La Taula 12 mostra la relació dels esports que fan els nens amb els continguts que fan 

als entrenaments. Dels 7 infants que practiquen Futbol, 6 han explicitat que fan 

escalfaments, 5 que fan colpeix, parades i conduccions, 4 que fan llançaments i 

recepcions, 2 que fan desplaçaments, 2 que fan salts i 1 que fa girs. L'alumne que fa 

Waterpolo ha marcat que als entrenaments fa colpeix, parades, conduccions, 

desplaçaments, escalfaments, llançaments i recepcions. El nen que practica Bàsquet, 

ha assenyalat que fa bots, desplaçaments, escalfaments, jocs individuals o en equip, 

llançaments, recepcions i salts. L'alumne que practica Handbol, als entrenaments fa 

bots, escalfaments, llançaments, recepcions i salts. L'infant que practica Karate fa 

desplaçaments, escalfaments, jocs individuals o en equip, llançaments, recepcions i 

salts en els entrenaments. L' alumne que practica diversos esport, és a dir, que practica 

Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis, als entrenaments fa colpeix, parades, 
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conduccions, desplaçaments, escalfaments, jocs individuals o en equip, llançaments, 

recepcions i salts. En canvi, l'alumne que fa Handbol, Karate, Natació, als 

entrenaments fa colpeix, parades, conduccions, desplaçaments, escalfaments, girs i 

salts.  

Taula 12. Relació de les preguntes 3 i 12 del qüestionari dels nens que fan esport. (3. Quin/s esport/s 
practiques?; 12. Què fas als entrenaments?). Elaboració pròpia. 

Continguts Futbol Waterpolo Bàsquet Handbol Karate A,F,P,T H,K,N 

Bots 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Colpeix, parades, 
conduccions 

5 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

Desplaçaments 
(laterals, quatre 
grapes, reptar, trepar) 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Escalfaments, 
estiraments, exercicis 
amb diferents objectes 
(cons, cèrcols, etc.) 

6 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

Girs 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

Jocs individuals o en 
equip (2 països, matar, 
mocador, 10 passades, 
etc.) 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

Llançaments i 
recepcions 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

Salts 
 

2 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Total 
 

7 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Nota. A, F, P, T=Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis; H, K, N=Handbol, Karate, Natació. 

La Taula 13, d'igual manera que la Taula 12, mostra la relació dels esports que 

practiquen amb els continguts que fan als entrenaments, però en aquest cas de les 

nenes. Les nenes que fan Voleibol i Taekwondo han marcat que als entrenaments fan 

bots, desplaçaments, escalfaments i salts, tot i que la que practica Voleibol també ha 

marcat els jocs individuals o en equip i els llançaments i les recepcions. La nena que fa 

Natació explicita que als entrenaments fa desplaçaments, escalfaments i salts i la nena 

que fa Dansa i Natació ha marcat girs i salts. D’altra banda, la nena que fa Gimnàstica 

Artística als entrenaments fa bots, girs i salts i la nena que fa Natació Sincronitzada fa 

escalfaments, girs i salts. Per últim, la nena que fa Taekwondo i Voleibol fa colpeix, 
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parades, conduccions, desplaçaments, jocs individuals o en equip i llançaments i 

recepcions.   

Taula 13. Relació de les preguntes 3 i 12 del qüestionari de les nenes que fan esport. (3. Quin/s esport/s 
practiques?; 12. Què fas als entrenaments?). Elaboració pròpia. 

Continguts Natació Voleibol G.A N.S Dansa Taekwondo T i V D i N 

Bots 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

Colpeix, parades, 
conduccions 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Desplaçaments (laterals, 
quatre grapes, reptar, 
trepar) 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

0 
 
 

Escalfaments, 
estiraments, exercicis 
amb diferents objectes 
(cons, cèrcols, etc.) 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

Girs 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

0 
 

0 
 

1 
 

Jocs individuals o en 
equip (2 països, matar, 
mocador, 10 passades, 
etc.) 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 

Llançaments i recepcions 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Salts 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

Total 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Nota. G.A=Gimnàstica artística; N.S=Natació Sincronitzada; T i V=Taekwondo i Voleibol; D i N=Dansa i 

Natació. 
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4.2 Resultats de l'observació sistemàtica 

En aquest apartat hi ha el buidatge dels resultats obtinguts a partir de les observacions 

sistemàtiques del llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, el salt 

amb manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat, fetes 

a tres sessions d'educació física amb els alumnes de 5è B de primària. A més, a 

l'apartat 3.3 de l'Annex hi ha una taula amb els resultats dels 26 alumnes en les tres 

sessions.  

La Taula 13 mostra els resultats obtinguts, a cada una de les 6 habilitats motrius 

bàsiques observades a les 3 sessions d'educació física, tenint en compte el gènere.  

Taula 14. Resultat de l'observació sistemàtica de les tres sessions. Elaboració pròpia.  

 
 

 
 

NEN NENA 

M N B TOTAL M N B TOT
AL 

SE
SS

IÓ
 1

 Llançament de precisió 
 

1 2 11 14 2 5 5 12 

Recepcions 
 

0 4 10 14 3 4 5 12 

SE
SS

IÓ
 2

 Bot de progressió 
 

0 5 5 10 6 2 4 12 

Salt amb manipulació d'objectes 
 

0 2 8 10 2 7 3 12 

SE
SS

IÓ
 3

 Gir (Tombarella) 
 

4 4 4 12 1 2 9 12 

Carrera de velocitat 
 

0 4 8 12 1 1 10 12 

Nota. M=Malament, N= Normal, B= Bé 

Es pot observar que a la primera sessió 11 dels 14 nens fan el llançament de precisió 

bé, en canvi, 2 el fan normal i 1 malament. D'altra banda, 5 de les nenes el fan normal, 

unes altres 5 bé i 2 malament. Seguint en la mateixa línia de la primera sessió, 10 dels 

nens fan bé les recepcions i 4 normal. En canvi, només 5 de les nenes les fan bé, 4 

normal i 3 malament. En la sessió 2, pel que fa els bots 5 dels nens els fan normal i els 

altres 5 bé dels 10 que hi van haver aquell dia. Mentre que 6 de les nenes els fan 

malament, 2 normal i 4 bé. En el salt amb manipulació d'objectes de la segona sessió, 8 

dels nens el van fer bé i 2 normal. En canvi, 2 de les nenes el fan malament, 7 normal i 

3 bé. Per últim, en la tercera sessió dels 12 nens que hi havien, 4 fan malament el gir, 4 

el fan normal i 4 bé, mentre que 9 de les nenes el fan bé, 2 normal i 1 malament. 
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D'altra banda, la carrera de velocitat 8 dels nens la fan bé i 4 normal i, pel que fa les 

nenes 10 la fan bé, 1 normal i 1 malament. 

La Taula 15, mostra els resultats de l'observació sistemàtica de les tres sessions segons 

el gènere i si fan esport o no.  

Taula 15. Resultat de l'observació sistemàtica de les tres sessions segons si els alumnes fan esport o no. 
Elaboració pròpia. 

 
 

 
 

NEN NENA 

Practica 
esport 

No 
practica 
esport 

 Practica 
esport 

No 
practica 
esport 

TOTAL 

M N B M N B TOTAL M N B M N B 

SE
SS

IÓ
 1

 Llançament de 
precisió 

1 2 10 0 0 1 14 0 4 5 2 1 0 12 

Recepcions 
 

0 4 10 0 0 1 14 0 4 5 3 0 0 12 

SE
SS

IÓ
 2

 

Bot de 
progressió 
 

0 5 5    10 3 2 4 3 0 0 12 

Salt amb 
manipulació 
d'objectes 

0 2 8    10 0 6 3 2 1 0 12 

SE
SS

IÓ
 3

 

Gir 
(Tombarella) 
 

3 4 4 1 0 0 12 0 1 8 1 1 1 12 

Carrera de 
velocitat 
 

0 3 8 0 1 0 12 0 1 8 1 0 2 12 

 TOTAL 13 1  9 3  
Nota. M=Malament, N= Normal, B= Bé 

Com es pot observar a la taula, l'alumne que no fa esport fa bé tant els llançaments 

com les recepcions, en canvi el gir el fa malament i la carrera de velocitat normal. Les 3 

nenes que no fan esport, fan malament les recepcions i el bot de progressió, en canvi, 

2 fan malament els llançaments i els salts i només 1 els fa normal. A més, 1 fa 

malament el gir, 1 el fa normal i 1 el fa bé i pel que fa la carrera de velocitat 1 la fa 

malament i 2 la fan bé. 

La Taula 16 mostra els resultats de l'observació sistemàtica dels alumnes de 5è de 

primària B en el llançament de precisió i les recepcions segons els esport que fan i el 

gènere. Es pot observar que dels 7 alumnes que fan futbol, 6 fan bé els llançaments, 1 

normal i tots 7 fan bé les recepcions. Els alumnes que practiquen Waterpolo, Bàsquet i 

Handbol fan bé el llançament de precisió i normal les recepcions. L'alumne que fa 
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Karate fa normal les recepcions però malament els llançaments. L'alumne que fa 

Atletisme, Futbol, Ping-pong i Tennis fa totes dues habilitats motrius bàsiques bé. En 

canvi, l'alumne que fa Handbol, Karate i Natació les fa normal. 

En relació a les nenes, les que practiquen Natació, Voleibol i les 2 que practiquen 

Dansa, fan els llançaments i les recepcions bé. En canvi, la nena que practica Natació 

Sincronitzada i les 2 que fan més d'un esport (Taekwondo i Voleibol) i (Dansa i 

Natació), fan els llançaments i les recepcions normal. Per finalitzar, la nena que fa 

Taekwondo fa els llançaments bé i les recepcions normal. 

Taula 16. Resultat de l'observació sistemàtica de la primera sessió segons els esports que fan els i les 
alumnes. Elaboració pròpia. 

 SESSIÓ 1 Total 

Llançament Recepció 

M N B M N B  

N
EN

 

Futbol 0 1 6 0 0 7 7 

Waterpolo 0 0 1 0 1 0 1 

Bàsquet 0 0 1 0 1 0 1 

Handbol 0 0 1 0 1 0 1 

Karate 1 0 0 0 1 0 1 

Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis 0 0 1 0 0 1 1 

Handbol, Karate, Natació 0 1 0 0 1 0 1 

N
EN

A
 

Natació 0 0 1 0 0 1 1 

Voleibol 0 0 1 0 0 1 1 

Gimnàstica Artística 0 1 0 0 0 1 1 

Natació Sincronitzada 0 1 0 0 1 0 1 

Dansa 0 0 2 0 0 2 2 

Taekwondo 0 0 1 0 1 0 1 

Taekwondo i Voleibol 0 1 0 0 1 0 1 

Dansa i Natació 0 1 0 0 1 0 1 

Nota. M=Malament, N= Normal, B= Bé 

La Taula 17 mostra els resultats de l'observació sistemàtica dels alumnes de 5è de 

primària B en el bot de progressió i el salt amb manipulació d'objectes, segons els 

esport que fan i el gènere. Es pot veure a la Taula que l'alumne que practica 

Waterpolo, el que practica Bàsquet i el que practica Atletisme, Futbol, Ping-pong i 

Tennis fan bé tant el bot de progressió com el salt amb manipulació d'objectes. Dels 5 

alumnes que practiquen futbol i van fer la sessió, 4 fan normal els bots i 4 fan bé els 
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salts, en canvi 1 fa bé els bots i 1 fa normal els salts. L'alumne que fa Handbol executa 

normal els bots i bé els salts, en canvi, l'alumne que fa Handbol, Karate i Natació fa bé 

els bots i normal els salts. L'alumne que practica Karate no va assistir el dia de la 

segona sessió a l'igual que dos alumnes que fan Futbol. 

Segons les nenes, les que practiquen, Natació, Gimnàstica Artística i Natació 

Sincronitzada, fan malament els bots i normal el salt amb manipulació d'objectes. Les 

alumnes que fan Dansa i l'alumna que fa Taekwondo i Voleibol fan bé totes 2 habilitats 

motrius bàsiques. Per últim, l'alumna que practica Voleibol fa bé els bots i normal els 

salts, mentre que, l'alumna que practica Taekwondo i la que practica Dansa i Natació 

fan normal el bot de progressió i el salt amb manipulació d'objectes. 

Taula 17. Resultat de l'observació sistemàtica de la segona sessió segons els esports que fan els i les 
alumnes. Elaboració pròpia. 

 SESSIÓ 2 Total 

Bot Salt 

M N B M N B  

N
EN

 

Futbol 0 4 1 0 1 4 5 

Waterpolo 0 0 1 0 0 1 1 

Bàsquet 0 0 1 0 0 1 1 

Handbol 0 1 0 0 0 1 1 

Karate       0 

Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis 0 0 1 0 0 1 1 

Handbol, Karate, Natació 0 0 1 0 1 0 1 

N
EN

A
 

Natació 1 0 0 0 1 0 1 

Voleibol 0 0 1 0 1 0 1 

Gimnàstica Artística 1 0 0 0 1 0 1 

Natació Sincronitzada 1 0 0 0 1 0 1 

Dansa 0 0 2 0 0 2 2 

Taekwondo 0 1 0 0 1 0 1 

Taekwondo i Voleibol 0 0 1 0 0 1 1 

Dansa i Natació 0 1 0 0 1 0 1 

Nota. M=Malament, N= Normal, B= Bé 

La Taula 18 mostra els resultats de l'observació sistemàtica dels alumnes de 5è de 

primària B en el gir sobre l'eix horitzontal i en la carrera de velocitat segons els esport 

que fan i el gènere. Es pot observar que el nen que practica Bàsquet i el nen que 

practica  Atletisme, Futbol, Ping-pong i Tennis fan bé els girs i la carrera de velocitat. En 
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canvi, el nen que fa Handbol i el nen que fa Handbol, Karate i Natació fa malament els 

girs i normal la carrera de velocitat. L'alumne que fa Waterpolo executa normal els girs 

i la carrera de velocitat. Dels 6 alumnes que fan futbol i van assistir a la sessió, 1 fa 

malament els girs, 3 el fan normal i 2 bé, mentre que la carrera de velocitat tots 6 la 

fan bé. L'alumne que practica Karate no va poder assistir a la sessió. 

Pel que fa les nenes, la que practica Natació fa bé el gir sobre l'eix horitzontal i normal 

la carrera de velocitat, mentre que les alumnes que practiquen Dansa, totes 2 fan bé la 

carrera de velocitat però 1 fa normal el gir i l'altra el fa bé. Per acabar, les nenes que 

practiquen Voleibol, Gimnàstica Artística, Natació Sincronitzada, Taekwondo i les que 

practiquen més d'un esport, fan bé tant els girs com la carrera de velocitat. 

Taula 18. Resultat de l'observació sistemàtica de la tercera sessió segons els esports que fan els i les 
alumnes. Elaboració pròpia. 

 SESSIÓ 3 Total 

Gir Carrera de 
velocitat 

M N B M N B  

N
EN

 

Futbol 1 3 2 0 0 6 6 

Waterpolo 0 1 0 0 1 0 1 

Bàsquet 0 0 1 0 0 1 1 

Handbol 1 0 0 0 1 0 1 

Karate       0 

Atletisme, Futbol, Ping-pong, Tennis 0 0 1 0 0 1 1 

Handbol, Karate, Natació 1 0 0 0 1 0 1 

N
EN

A
 

Natació 0 0 1 0 1 0 1 

Voleibol 0 0 1 0 0 1 1 

Gimnàstica Artística 0 0 1 0 0 1 1 

Natació Sincronitzada 0 0 1 0 0 1 1 

Dansa 0 1 1 0 0 2 2 

Taekwondo 0 0 1 0 0 1 1 

Taekwondo i Voleibol 0 0 1 0 0 1 1 

Dansa i Natació 0 0 1 0 0 1 1 

Nota. M=Malament, N= Normal, B= Bé 
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5. Discussió 

L'objectiu d'aquest treball és analitzar el desenvolupament de les sis habilitats motrius 

bàsiques en funció del gènere i de la pràctica o no esportiva.Com s'ha pogut observar 

en els resultats de l'observació sistemàtica de les tres sessions, els resultats han sigut 

millors en els i les alumnes que practiquen esport, tot i que hi han hagut algunes 

excepcions. Els resultats d'aquest estudi són semblants als de García, et al,. (2012), el 

qual compara el rendiment motor d'infants que fan futbol amb infants que no fan cap 

mena d'activitat física extraescolar, ja que en els resultats exposa que els futbolistes 

tenien un rendiment significativament més alt. 

A la Taula 15 es pot observar com els i les alumnes que fan esport tenen millors 

resultats envers els que no en fan, tot i que a la primera sessió el nen que no fa esport 

té els mateixos resultats que 10 dels 13 alumnes que fan esport. En canvi, pel que fa 

les 3 nenes que no fan esport, tenen pitjors resultats que la resta que si que en fa.  

En relació als estudis del marc teòric, García, et al,. (2012) especulen sobre el fet que 

les accions com acceleracions curtes o carreres intermitents, estan molt presents en 

els jocs infantils i per això la pràctica d'esport no fa que aquests alumnes millorin més 

que els que no fan esport. Per aquest motiu considero que, el fet d'haver plantejat en 

les primeres dues sessions jocs com les 10 passades, el mocador i en l'última, una tasca 

d'acceleracions curtes i carreres intermitents, ha fet que l'alumnat que no fa esport 

tingués els mateixos resultats positius que els que fan esport. Tot i així, només s'han 

observat bons resultats en l'alumne que no feia esport durant la primera sessió i en 

una de les nenes en la tercera sessió. En aquest cas, es pot especular que el nen ha tret 

bons resultats en el llançaments i les recepcions de la primera sessió pel fet que 

aquestes habilitats motrius bàsiques les practica en l'activitat lliure i/o durant les 

classes d'educació física. Tot i així, en l'última sessió els resultats estan més  o menys 

igualats, ja que dels 12 alumnes 3 fan malament el gir, 4 el fan normal i 4 bé. Amb la 

qual cosa podem especular que aquesta habilitat no la practiquen durant les activitats 

extraescolars esportives i que, per tant, estan en igualtat de condicions que l'alumne 

que no fa esport.  
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Pel que fa la nena, es pot dir que té bons resultats en l'última sessió pel fet que durant 

més de 6 mesos ha practicat un esport en el què exercitaven aquestes habilitats o bé 

perquè en el seu temps lliure i a les classes d'educació física porta a terme tasques on 

executa girs o jocs que requereixen la carrera de velocitat. A més, es pot observar que 

en el currículum d'educació física es veuen reflectides les habilitats motrius bàsiques 

als criteris d'avaluació a totes les etapes d'educació primària, fet que pot afectar en la 

millora del seu desenvolupament. En relació als resultats de les altres dues nenes, es 

pot observar a la Taula 15 que una d'elles fa malament totes les habilitats observades, 

en canvi, l'altra realitza normal el gir i bé la carrera de velocitat. Com es pot veure a la 

segona sessió, 3 nenes que practiquen esport fan malament els bots d'igual manera 

que les que no fan esport. Tot i així, des d'una perspectiva general, més de la meitat de 

les nenes que practiquen esport fan "bé" les 6 habilitats motrius bàsiques observades, 

amb l'excepció del bot de progressió i el salt amb manipulació d'objectes.  

Segons els continguts que treballen en els entrenaments, els quals es poden observar a 

la Taula 12, 9 dels 13 nens que fan esport executen llançaments i recepcions durant els 

entrenaments, la qual cosa s'ha vist reflectida en els resultats de la primera sessió, ja 

que 10 nens fan bé els llançaments i 8 les recepcions. Seguint en la mateixa línia, pel 

que fa els bots i els salts, només 2 dels alumnes executen bots als entrenaments i 7 els 

salts, tot i així dels 10 nens que van fer la segona sessió 5 fan bé els bots i 8 fan bé els 

salts, la qual cosa fa que hi hagi un factor extern als entrenaments que fa que aquests 

alumnes facin bé aquestes habilitats motrius bàsiques. Per tant, pot ser que la pràctica 

d’aquest jocs a Educació Física fa que els i les alumnes tinguin bons resultats. Per últim, 

a la tercera sessió 4 dels 11 nens que hi havien van fer bé els girs, tot i que només 2 fan 

aquesta habilitat als entrenaments. En canvi, dels 7 nens que executen desplaçaments 

als entrenaments 8 els fan bé. Tot i així, dels 6 alumnes que diuen que als 

entrenaments no fan desplaçaments 5 fan futbol, per tant, si que fan desplaçaments 

en el seu esport. 

Seguint en la mateixa línia dels continguts que es treballen en els entrenaments però 

en aquest cas de les nenes. A la Taula 13 pel que fa la primera sessió, de les 9 nenes 

que fan esport 5 fan bé els llançaments i les recepcions en canvi, només 1 executa 

aquestes habilitats als entrenaments. A la segona sessió, 4 nenes fan bé els bots i 3 els 
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salts, tot i que als entrenaments només són 3 nenes les que fan bots i 7 les que fan 

salts. A l'última sessió, 8 nenes fan bé els girs i 9 fan bé la carrera, entre les quals 5 fan 

girs als entrenaments i 6 desplaçaments.  

Cecchini, et al., (2009) expliciten en el seu estudi el fet que les nenes treuen millors 

resultats en les habilitats locomotrius (desplaçaments i salts) que en el control 

d'objectes (llançaments, colpeix, recepcions i bots). Per tant, el que exposen aquests 

autors es comparable al que veiem en aquest estudi, ja que les nenes tenen millors 

resultats en l'última sessió, que en els llançaments, les recepcions, els bots i els salts. 

Tot i així, en els salts no tenen tan bons resultats, pel fet que eren salts propis del 

bàsquet amb manipulació d'objectes i no salts amb finalitat estètica o salts de 

distància. A més, el fet de practicar aquests jocs a educació física fa que l'alumnat en 

general millori en el desenvolupament d'aquestes habilitats motrius bàsiques. 

En relació a les hores de pràctica, els nens que fan 3 hores i mitjà o més de 4 hores de 

pràctica esportiva a la setmana, els quals practiquen Futbol, Waterpolo, Bàsquet i 

l'alumne que practica Atletisme, Futbol, Ping-pong i Tennis, tenen millors resultats que 

els que fan menys hores de pràctica. Mentre que les 4 nenes que fan més hores, les 

quals practiquen Gimnàstica Artística, Natació Sincronitzada, Voleibol i Dansa, no 

tenen millors resultats que les altres. Tot i així, es podria especular sobre el fet que els 

nens que fan més hores de pràctica esportiva practiquen esports col·lectius. En canvi, 

les nenes practiquen esports individuals menys una. Potser en els esports individuals 

només es centren en exercitar els continguts propis d'aquest esport, sense treballar 

jocs o tasques col·lectives i de cooperació i, per això en les primeres sessions no tenen 

tants bons resultats. 

A més, Castejon i López (2005), esmentaven que existeixen diferències individuals en 

els i les nenes pel fet que cadascun ha construït el seu nivell de competència motriu en 

funció de les seves pròpies experiències. Per tant, els resultats podrien estar 

encaminats a l'activitat lliure dels alumnes, la pròpia genètica, els gustos, esports que 

practiquen els pares, etc. Com exposen Cecchini, et al., (2009) dient que les relacions 

entre els aspectes genètics i ambientals, entre la cultura i l'educació juguen un paper 

important en el desenvolupament de la motricitat en els infants.  
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Finalment, es pot dir que l'esport ajuda a millorar el desenvolupament de les habilitats 

motrius bàsiques, ja que els resultats ens han mostrat que els infants que practiquen 

esport tenen millors resultats que els que no fan esport. Per tant, podem tenir en 

compte el que exposen Bucco i Zubiaur (2015) sobre  el fet que l'alumnat que fa esport 

presenta millores motores significatives en comparació amb els que no en fan. Tot i 

així, hi ha algunes excepcions que fan variar aquesta regla i, per tant, fan que es tinguin 

en compte altres aspectes com les experiències dels infants, la genètica, els gustos, 

entre d'altres. 
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6. Conclusions 

Segons les dades obtingudes al treball, es pot dir que els nens i les nenes que fan 

esport tenen millors resultats en el desenvolupament de les habilitats motrius 

bàsiques que l'alumnat que no fa esport. Tot i així, s'han pogut observar algunes 

excepcions per part dels nens en la tercera sessió i per part de les nenes en la segona, 

la qual cosa ens pot indicar que no sempre la pràctica esportiva ajuda a millorar totes 

les habilitats motrius bàsiques, sinó que ajuda a millorar aquelles que es practiquen i 

s'executen en aquell esport en particular. A més, es pot dir que les nenes tenen millors 

resultats en els girs i la carrera, que no pas en les habilitats que requereixen la 

manipulació i el control d'objectes i pel que fa els nens, tenen pitjors resultats en els 

girs, en comparació amb les nenes. D'altra banda, una de les nenes que no fa esport té 

millors resultats en la tercera sessió que les altres dues que tampoc fan, potser pel fet 

d'haver practicat amb anterioritat esport i haver exercitat aquestes habilitats en 

concret. Per tant, es podria dir que la pràctica d'activitats extraescolars esportives fa 

que millorin algunes habilitats motrius bàsiques.  

Al llarg d'aquest estudi m'he plantejat assolir dos objectius, un de general el qual 

engloba tot el treball i un d'específic el qual ajuda a que l'altre sigui possible.  

L'objectiu general ha sigut analitzar el desenvolupament de les sis habilitats motrius 

bàsiques en funció del gènere i de la pràctica o no esportiva. Aquest objectiu s'ha 

pogut resoldre mitjançant els instruments utilitzats en el marc pràctic del treball, 

extrets de diferents estudis esmentats en el marc teòric. Per tant, s'ha complert 

gràcies als qüestionaris i a l'observació sistemàtica de les 3 tasques fetes durant 3 

sessions d'educació física.  

L'objectiu específic ha sigut comparar el desenvolupament de les sis habilitats motrius 

bàsiques en funció de l'esport que practiquen, de les hores de pràctica i del gènere. 

Aquest objectiu s'ha complert gràcies al fet de comparar els resultats de tots dos 

instruments, mitjançant les taules i els comentaris fets a l'apartat de discussió.  

A més, aquests objectius anaven dirigits a complementar els estudis fets sobre aquest 

tema i a comprovar si realment la pràctica esportiva ajuda a millorar el 

desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en els infants d'educació primària.    
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La hipòtesi: "Les activitats extraescolars esportives milloren les habilitats motrius 

bàsiques, en aquest cas el llançament de precisió, les recepcions, el bot de progressió, 

el salt amb manipulació d’objectes, el gir sobre l'eix horitzontal i la carrera de velocitat 

realitzades a l'àrea d'educació física." S'ha confirmat, ja que els i les alumnes que 

practiquen esport tenen millors resultats que els que practiquen esport. Per tant, en 

aquest cas podem dir que fer activitats extraescolars esportives fa que els i les alumnes 

millorin les habilitats motrius bàsiques. 

Al llarg del grau, he adquirit molts coneixements que m'han servit per formar-me com 

a mestra. Però on veritablement plasmem aquests aprenentatges és a les pràctiques, 

ja que és on de manera vivencial podem posar en pràctica tots aquells coneixements 

apresos a la universitat i adquirir de nous, mitjançant errades, feedbacks amb els 

mestres i, fins i tot, feedbacks amb els alumnes.  

D’altra banda, de totes les assignatures fetes durant el grau, les que han estat més 

relacionades amb aquest treball han sigut les de la menció d'educació física, ja que han 

sigut les més completes i en les que em posat més en pràctica aquells aprenentatges 

sobre els instruments d’avaluació les habilitats motrius bàsiques i la cerca d’articles 

relacionats amb el tema. Tot i així, gairebé en totes les assignatures fetes al llarg dels 

quatre anys he après a cercar informació, a citar-la, a sintetitzar-la i utilitzar-la 

correctament. 

Considero que aquest treball m'ha fet veure que hi ha molts temes sense investigar, 

els quals podrien ajudar a millorar la feina del docent. Tot i així, gràcies als 

coneixements i a aquest treball m'he plantejat continuar aprenent coses sobre aquesta 

professió per tal de poder fer millor la meva feina en un futur.  

En relació a les limitacions del treball, crec que jo mateixa m’he posat limitacions, ja 

que vaig pensar que amb aquesta classe tindria suficient varietat d'alumnes que farien 

i no farien esport, però quan vaig fer el buidatge dels qüestionaris me'n vaig adonar 

que no era així. Per tant, considero que podria haver fet la investigació amb més d'una 

classe de 5è de primària i així podria haver tingut més diversitat. 

Considero que no hi ha suficients estudis fets sobre el tema, com bé ho han deixat 

entreveure alguns autors com García, etc al., (2012) i Cecchini, et al., (2009), per 
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aquest motiu, en l'apartat de discussió no he pogut comparar i comentar de manera 

extensa la relació entre el marc teòric i els resultats del meu estudi. 

A més, crec que el fet de no dominar del tot l'anglès en la recerca d'informació ha 

suposat una barrera a l'hora de portar a terme el marc teòric. Tot i així he trobat 

bastant informació, que m'ha ajudat a complementar el marc teòric, a la biblioteca de 

la Universitat de Vic i a pàgines amb publicacions de revistes.  

Com al·ludeixen García, etc al., (2012) i Cecchini, et al., (2009), considero que hauria 

d'haver més estudis relacionats amb aquesta temàtica, és a dir, amb la comparació del 

desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques dels infants que fan o no esport, ja 

que és una temàtica molt interessant i que ajudaria al docent a conèixer més el rendiment 

dels seus alumnes. 

Com a línia de futur per continuar aquest treball puc dir que en funció del resultats que 

he obtingut seria interessant veure si el tipus d'esport influeix en la millora del 

desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques de l'alumnat de primària. A més, 

des d'un punt de vista pràctic seria interessant observar alguns entrenaments segons 

l'esport practicat, quins continguts treballen i si parteixen d'ensenyar les habilitats 

motrius bàsiques per arribar a les habilitats específiques. 

Una altra manera de continuar l'estudi seria augmentar el nombre de nens i nenes a 

observar, per tenir més varietat i centrar la investigació en comparar als i les alumnes 

que no fan esport amb els que fan esport i, comparar els que fan esports col·lectius 

amb els que fan esports individuals.  
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"Tot està per fer i tot és possible"   

- Miquel Martí i Pol  
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