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RESUM 

El món de l’esport es troba clarament relacionat amb el rendiment acadèmic dels 

alumnes. Hi ha persones que comenten que realitzar activitat física afavoreix a treure 

millors notes acadèmiques, però d’altres pensen al contrari, és a dir, creuen que 

realitzar una vida sedentària, els infants d’Educació Primària milloren el rendiment 

acadèmic ja que tenen més temps dedicat a l’estudi. 

Aquest estudi està centrat en infants de cicle superior d’Educació Primària, 

concretament s’ha agafat una mostra de 41 alumnes que realitzen tennis taula d’alt 

nivell i 41 que no practiquen cap activitat física. Mitjançant enquestes i el registre de 

notes es podrà observar si practicar esport, en aquest cas tennis taula, constantment 

en nens i nenes de 10 a 12 anys afavoreix el rendiment acadèmic o no. 

Paraules clau: activitat física, Educació Primària, rendiment acadèmic i tennis taula.   

 

ABSTRACT 

The world of sport is clearly related to the academic performance of students. Some 

studies say that perform physical activity helps to get better academic grades, but 

others think the opposite. That is, they believe that sedentary children in primary 

education improves academic performance because they have spent more time to 

study. 

This study focuses on children in upper primary education. Particularly, I used a sample 

of 41 students who perform high-level table tennis and 41 who do not practice any 

physical activity. Through surveys and recording notes can observe whether sports, 

table tennis in this case, in children 10 to 12 years favours academic performance or 

not. 

Keywords: physical activity, Primary education, academic performance and table 

tennis.
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En els infants, el món de l’esport sempre ha estat relacionat amb el rendiment 

acadèmic i ara més que mai. Molts pares creuen que és millor que el nen o nena no 

faci tant esport, o fins i tot que no faci activitat física ja que s’ha de quedar a casa 

estudiant. En el present treball es podrà observar si afecta per igual el rendiment 

acadèmic d’un nen o nena de cicle superior que practiqui tennis taula d’alt nivell amb 

un infant que no faci cap activitat física. 

La motivació que m’ha portat a fer aquest estudi ve de petit, concretament des 

de que estava estudiant Primària. Era molt esportista i practicava múltiples esports, 

entre ells el tennis taula, tot i que els meus pares de vegades no em deixaven anar a 

entrenar perquè deien que havia d’estudiar. Això em frustrava molt i, encara ara a 

l’actualitat penso que a Primària o, fins i tot a Secundària, Batxillerat o estudis 

universitaris es poden compaginar els estudis amb l’esport. Això em va portar a fer 

aquest treball. També, cal comentar que vaig escollir el tennis taula ja que era l’esport 

que més m’apassionava entre tots els que practicava, a més que realitzava moltes 

competicions en els caps de setmana. 

En el present treball trobem un marc teòric on diferents estudis mostren que 

s’ha de mantenir una vida saludable realitzant activitat física, ja que el sedentarisme 

pot provocar afectes considerablement negatius per a la salut, a més de disminuir el 

rendiment acadèmic dels alumnes. Altres estudis comenten que la realització 

d’activitat física millora les conductes i els hàbits del infants, a més, narren que els 

pares dediquen molt de temps alhora de millorar el rendiment acadèmic dels seus fills, 

ja que en gran part són ells qui els ajuden amb l’escola i qui els hi fan practicar activitat 

física.  

Tot seguit trobem un apartat de justificació, objectius i hipòtesis, on es pot 

mostrar el perquè d’aquest treball, els objectius que pretenc aconseguir mitjançant 

aquest estudi i les possibles hipòtesis. A continuació, trobem l’apartat de metodologia 

on es presenta la descripció de les dades (participants) i els instruments dissenyats per 
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a la realització del treball (enquestes i registre de notes). També, es presenta el disseny 

d’estudi i la metodologia empresa per l’estudi, a més de descriure tot el procés de 

disseny i recollida de dades.  

Un cop presentades totes aquestes parts, trobem l’apartat de resultats on es 

poden veure plasmades i elaborades les diferents gràfiques sobre les respostes dels 

nens i nenes en els qüestionaris i la mitjana de notes dels dos col·lectius. Tot seguit, 

trobem l’apartat de discussió justificant el perquè dels resultats obtinguts. Finalment, 

trobem l’apartat de conclusions, referències i annexos. 

Per últim, a l’apartat d’annex, hi trobem el buidatge de totes aquestes, a més, 

de trobar-hi el full de consentiment dels pares per poder utilitzar les notes 

acadèmiques dels infants. 
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2. MARC TEÒRIC 

 

En el present apartat es pretén veure què comporta realitzar activitat extraescolar, és 

a dir, fer esport fora de l’àmbit acadèmic. Diferents autors ens mostraran tots els 

aspectes positius que hi ha per a les persones realitzar activitat física, a més que alguns 

d’ells ens mostraran els problemes de portar una vida sedentària, és a dir, de no fer 

cap activitat física fora del recinte escolar. 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’activitat física com 

qualsevol moviment produït pel cos que implica una despesa energètica (Matsudo, 

1997). La OMS cita que la manca de moviment fa que hi hagi una combustió insuficient 

de les calories ingerides, de manera que s’emmagatzemen en forma de teixit gras. Per 

tant, l’obesitat a causa de la manca d’exercici físic és un problema en els infants. 

A més a més, la OMS (1978) evidencia que les activitats esportives són 

necessàries pels infants i en la joventut de les persones, amb el fi de promoure un 

desenvolupament saludable del cos i retardar el deteriorament de certs aspectes de la 

salut que es poden produir a la vellesa. Comenta, també, que és durant el període de 

creixement del cos que aquest és més vulnerable a les influències ambientals i 

externes, com pot ser una mala nutrició, a un entorn psicosocial pobre o a una falta 

d’activitat física. Quan aquests factors són adversos, es retarda el creixement i el 

desenvolupament i no s’utilitzen al màxim els potencials genètics. 

Malgrat el que comenta la OMS, un 13% dels alumnes manifesten que mai han 

realitzat cap activitat física i al voltant d’un 10% manifesta que realitza molt poc 

exercici. Per tant, ens trobem que gairebé 1 de cada 4 escolars no practica activitat 

física de manera habitual (Tarbal, 2010). A més, el Programa PERSEO constata que una 

gran part d’escolars veu la televisió una quantitat d’hores superior a la que hauria de 

ser el temps òptim, el 33% dels infants en dediquen 3 i el 13% n’hi dedica 4. Encara 

més, un 30% dedica una hora diària a jugar a videojocs i un 14% n’hi dedica dues. Per 

tant, veiem que una gran quantitat de nens i nenes fa poc activitat física i dedica molt 

de temps davant la pantalla. 
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2.1. Mantenir una vida sedentària 

Actualment assistim a un augment de les conductes sedentàries entre els adolescents, 

ja que ocupen el seu temps en realitzar activitats que no comporten exercici físic, com 

per exemple mirar la televisió, navegar per la xarxa, jugar a la consola o utilitzar el 

mòbil, arribant a existir nombroses patologies relacionades amb l’addicció a les noves 

tecnologies (Arias et al., 2012; Carbonell et al., 2012). Per tant, l’arribada de la nova 

tecnologia ha fet que una gran quantitat d’infants destinessin el seu temps lliure a 

passar-lo davant la pantalla en comptes de realitzar activitat física, provocant així una 

vida més sedentària.  

A més a més, estem avançant cap a un món més globalitzat, on gairebé tothom 

disposa d’ordinador, televisió i mòbil, tal com comenten Moncada i Chacón (2012) en 

que els nens, els adolescents i els adults gasten una important quantitat de temps 

davant la pantalla d’un dispositiu electrònic i no s’espera que la situació canviï en els 

pròxims anys degut a la globalització i que cada vegada és més fàcil l’accés en aquests 

dispositius. També, comenten que el joc a l’aire lliure és més beneficiós que el que 

proporcionen els videojocs. 

Tots aquests canvis produïts per la tecnologia estan fent canviar el creixement 

dels infants provocant problemes de salut, ja que no surten tant al carrer i prefereixen 

quedar-se a casa a navegar per Internet o mirar la televisió, tal com Muñoz (2002) 

comenta que el sedentarisme pels joves comporta molts problemes de salut, ja que hi 

ha una clara disminució de l’exercici i l’activitat física i un increment del consum 

d’Internet i de televisió. Això comporta conseqüències negatives, a més, que molts que 

no fan activitat física consumeixen productes rics en calories a l’hora d’estar davant 

una pantalla. 

Tota la nova era tecnològica, a més de produït problemes de salut, pot 

provocar alteracions en els ritmes circadiaris dels infants (per exemple, mirar la 

televisió a altes hores de la matinada). D’aquesta manera això pot afectar en el 

rendiment acadèmic pel què fa a l’aprenentatge i a la memòria. Quan un infant està 

cansat, ja que ha realitzat activitat física, agafa el son més profundament i, per tant, 

aprofita més les hores de dormir, en canvi, quan un infant s’ha passat hores davant la 
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pantalla, és probable que li sigui dificultós agafar el son, o fins i tot si ha vist alguna 

pel·lícula de terror o ha jugat a un joc que no era per la seva edat pot tenir seriosos 

problemes. S’ha observat que l’exercici físic intens promou una millor qualitat de son 

en nens i nenes de 12 anys d’edat (Dworak et al., 2008). A més, Dworak et al. (2007), 

van analitzar els efectes del consum excessiu de televisió i jocs d’ordinador basant-se 

en el somni i en la memòria dels nens. Aquestes troballes van demostrar efectes sobre 

el somni en els infants i desavantatges en el rendiment cognitiu verbal. Comenten que 

això dóna suport en la hipòtesi d’una influència negativa en el consum de televisió i 

videojocs sobre el somni, l’aprenentatge i en la memòria.  

Aquests autors ja ens citen la paraula aprenentatge, també ens han parlat de la 

memòria i del somni, per tant, aspectes imprescindibles pel rendiment acadèmic. 

Mossle et al. (2010), van trobar en el seu estudi que l’ús abusiu de la tecnologia pot ser 

perjudicial per rendiment escolar. 

Bringas et al. (2009), van realitzar diferents estudis amb nens i adolescents i 

demostren que el rendiment escolar es pot veure afectat per les diferents activitats 

que els estudiant realitzen en el seu dia a dia, com per exemple, el consum dels 

diferents mitjans electrònics de comunicació (televisió, videojocs i Internet). Per tant, 

ens comenten que s’ha observat que l’ús continuat de mitjans de comunicació té 

efectes negatius pel que fa el rendiment acadèmic, i en alguns casos extrems es pot 

arribar a relacionar amb l’absentisme escolar. 

També, Sharif et al. (2009), van realitzar un estudi temporal de dos anys de 

durada en el qual van analitzar 6486 alumnes entre 10 i 12 anys d’edat. Aquest estudi 

va concloure que els participants amb un promig de qualificacions més baixes van ser 

més propensos a tenir una televisió a l’habitació, a veure més hores la televisió, a jugar 

més hores a videojocs i a veure una quantitat més gran de pel·lícules. 
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2.2. Mantenir una vida realitzant activitat física 

2.2.1. Millora de conductes i d’hàbits personals 

En primer lloc, comentar que quan un infant realitza activitat física, aquell temps 

d’exercici no el passa portant a terme males conductes, tal com Gonzàlez i Portolés 

(2013) ens comenten que ser actiu exerceix un efecte protector i preventiu davant de 

conductes poc saludables, ja que d’altre banda, ser sedentari és un factor de risc per a 

la freqüència de consum de substàncies nocives. També, aquests autors ens diuen que 

adoptar polítiques i mesures socials que augmentin i facilitin que els adolescents 

practiquin activitat física fora de l’escola és fonamental per disminuir el consum de 

substàncies nocives, evitar i/o contrarestar el sedentarisme i l’aparició de conductes 

psicològicament desadaptatives (addiccions, insatisfacció psicològica, esgotament 

emocional, aïllament social, entre d’altres). 

Però, un alumne que consumeixi substàncies nocives pot tenir millor rendiment 

acadèmic? Això ens porta a que Kovacs et al. (2008) ens indiquen que els individus 

amb un millor rendiment acadèmic tinguin menys consum de tabac, alcohol i cànnabis. 

Per tant, i contestant a la pregunta, els individus que consumeixen substàncies nocives 

solen tenir menor rendiment acadèmic que d’altres que no en consumeixen. També, 

comenta que no només afecte negativament en el rendiment acadèmic, sinó que 

també crea conductes que afecten greument la salut i estan associades a problemes 

acadèmics. 

Com comenten aquests autors, una de les conductes que comporta la 

realització d’activitat física és en el menor consum de substàncies nocives. L’activitat 

facilita i fa que els nens i nenes tinguin menys curiositat i, per tant, menys consum en 

tabac i/o beure alcohol. A més d’evitar aquesta conducte de consumisme, l’activitat 

física fa que els infants treballin altres conductes que són un pilar fonamental en el dia 

a dia dels infants, com poden ser la higiene, l’alimentació o la cura personal.  

Per tant, com acabem de comentar, Balaguer i Garcia Merita (1994) destaquen 

que l’activitat física posseeix efectes beneficiosos per a la salut. En un treball 

desenvolupat amb mostres espanyoles, van trobar una relació positiva entre la 
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realització d’activitat física de forma regular i la millora de l’autoconcepte-autoestima, 

els estats d’ànima, la millora de la depressió i la millora de l’ansietat. A més, diuen que 

l’activitat física està relacionada directament amb diverses conductes, com poden ser 

la de no fumar, la de la dieta i la higiene.  

Aquestes conductes que ens comentaven Balaguer i Garcia Merita, també ens 

les comenta Buceta (2004), que ens argumenta que juntament amb els beneficis que la 

pràctica esportiva pot suposar pel desenvolupament física, s’ha de considerar el fet de 

que aquest també contribueix a que les persones desenvolupin el saludable hàbit de 

realitzar exercici físic i altres conductes positives relacionades principalment amb 

l’alimentació, la higiene i la cura personal. 

Però, l’activitat física fa que no només es treballin aquestes conductes 

emocionals, de consumisme, d’higiene, etc. Fa que la persona creixi, es desenvolupi i 

es formi en la seva vida diària, tal com comenten Oja i Telama (1991) que fan especial 

èmfasi en el valor de l’esport per a la formació integral de la persona, és a dir, per a 

totes i cada una de les seves àrees de desenvolupament, tant per les físiques (forma 

física, salut i prevenció en les infermetats), com per a les psicològiques (autoestima, 

personalitat, qualitat de vida) i per a les socials (relació amb els demés, rendiment a 

l’escola i a la feina, evitar la soledat), a més de poder influir sobre el desenvolupament 

moral i a la promoció de diversos valors socials i personals. L’activitat física també 

exerceix efectes positius sobre les àrees de desenvolupant humà, millores de relació 

amb els pares (en quan a l’intimitat, qualitat en les relacions, freqüència de 

manifestacions afectives i recolzament familiar), menys depressió, més quantitat 

d’hores en activitats esportives, menys ús de les drogues i millora del rendiment 

acadèmic (Field et al., 2001).  

Veiem que aquests autors ens mostren una varietat d’aspectes positius per 

aquelles persones o infants que realitzen algun tipus d’exercici. L’activitat física fa que 

es formi la persona, és a dir, treballa la relació amb els companys i amb els adults, per 

tant, evita la soledat i influeix sobre el nostre entorn més proper: vida, família i en el 

dia a dia dels ciutadans (Prats, 2005). L’activitat física, també, fa millorar l’autoestima i 

la qualitat de vida, a més que es millori la forma física i d’aquesta manera el nen o 
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nena tingui prevenció per les infermetats, entre d’altres coses que es pot adquirí 

realitzant activitat física.  

 

2.2.2. Involucrar als pares 

Com hem comentat anteriorment, els infants han de tenir una vida activa i deixar 

enrere el sedentarisme, però perquè això passi els pares hi ha d’estar d’acord, la 

participació i l’activitat física molts cops vindrà condicionada pels pares, ja que de 

manera directa seran els que recolzaran o no a la pràctica d’exercici dels seus fills o 

filles, inscrivint-los i pagant la quota corresponen si l’infant vol realitzar activitat física 

en un club. A més, també condicionen als seus fills/es de manera indirecta a través de 

les actituds i patrons d’activitats esportives a través de les seves pròpies actituds i del 

model paternal que representen en quan estils de vida actius o sedentaris (Stucky-

Ropp i DiLorenzo, 1993). Per tant, els pares juguen un pilar fonamental perquè els 

infants practiquin activitat física, en gran part dependrà d’ells que els nens i nenes 

siguin actius. Aquest fet també el comenten Díez i Guisasola (2002), al qual diuen que 

és important conscienciar als pares de la seva participació activa en la feina de 

promocionar la pràctica esportiva en els seus fills/es, ja que si no s’involucren de 

manera decidida, amb el temps transmeten en els seus fills o filles la idea que fer 

activitat física no és important. 

Per que fa el rendiment acadèmic dels infants, els pares no són menys i els nens 

i nenes necessiten aquest afecte i gran recolzament tal com comenten Epstein (2001); 

Sanders i Epstein (1998) que ens diuen que els pares ajuden a totes les famílies a 

establir un entorn a casa que recolze als nens i nenes com alumnes. També, és un 

vincle amb l’escola, al qual hi ha una comunicació sobre l’ensenyament del seu fill i 

sobre el seu progrés, a més d’ajudar a l’aula, en el centre i a les activitats dels alumnes, 

és a dir, no només ajuden en el progrés del seu fill sinó que poden ajudar a tots els 

infants de l’aula o del centre, per tant, aquells pares involucrats i participatius son de 

gran ajuda per a millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. També ajuden als fills a 

casa amb els deures que els hi posen des de l’escola. En definitiva, són un gran 

recolzament pel desenvolupament de l’infant. 
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També, i afirmant el que hem comentat, cal destacar que els pares dels 

estudiants amb bones notes tenen una major participació en l’educació dels seus fills, 

respecte els pares dels estudiants que no treuen tant bones notes. Per tant, cal 

considerar que la participació dels pares suposa un factor que afecta a l’assoliment 

acadèmic dels estudiants (Sánchez et al., 2010).  

Això ens porta a veure que els pares han d’estar constantment molt implicats 

en els infants, d’una banda perquè facin activitat física i de l’altre per obtenir un bon 

rendiment acadèmic, dos pilar fonamentals en el desenvolupament de l’infant.  

 

2.2.3. Activitat física i rendiment acadèmic 

La relació entre l’activitat física i el rendiment acadèmic és molt important, molt autors 

argumenten aquest fet, però abans de tot hem de saber què vol dir rendiment 

acadèmic, ja que portem parlant bastant estona d’aquestes dues paraules però no 

sabem ven bé el seu significat. Primer de tot, Jiménez (2000) ens senyala que el 

rendiment acadèmic és el nivell de coneixements demostrats en una àrea o matèria 

comparada amb la norma d’edat i nivell acadèmic.  

León (2008), també ens defineix rendiment acadèmic com “la productividad del 

sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, 

rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometido” o d’una altre manera, 

Tilano et al. (2009) defineixen rendiment acadèmic com “el producto que rinde o da el 

alumnado en el ámbito de los centros de enseñanza y que normalmente se expresa a 

través de las calificaciones escolares”. 

Ara que ja tenim la definició de rendiment acadèmic, anem a veure com ho 

podem aconseguir en els infants. Primer de tot, diversos autors relacionen el 

rendiment acadèmic i l’activitat física amb el cervell. 

Un dels efectes i dels òrgans que funcionen millor quan es realitza activitat 

física i, per tant, provoca que hi hagi millor rendiment acadèmic, és el cervell. Les 

qualitats del cervell que es milloren, s’associen a l’activitat física regular i consisteixen 
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en un alt flux de sang al cervell, canvis en els nivells hormonals, assimilació dels 

nutrients i una major activació del cervell (Shepard, 1997). 

Seguint aquesta línia, Linder (1999) ens comenta que la funció del cervell pot 

estar també beneficiada indirectament per l’activitat física, degut a la generació 

creixent de l’energia a partir del temps que romanen fora de classe, per tant, si els 

nens i nenes fan activitat física, quan tornen a l’aula a rebre les classes i les 

explicacions del docent, els infants tenen millor nivell d’atenció. 

També, Dwyer et. al (2001); Shephard (1997) i Tremblay et al. (2000) comenten 

que els joves que practiquen activitat addicional a la contemplada en els programes de 

formació a les escoles, tendeixen a mostrar millors qualitats, com per exemple, millor 

funcionament del cervell; en termes cognitius, nivells més alts de concentració 

d’energia, canvis en el cos que milloren l’autoestima, i un millor comportament que 

incideix sobre els processos d’aprenentatge que tenen els infants i joves. Cal destacar 

que també, altres estudis han avalat que els joves que practiquen activitat física 

addicional a la contemplada en els plans de formació de les escoles, tendeixen a 

mostrar millor funcionament del cervell, nivells més alts de concentració i millora dels 

processos d’aprenentatge (Dwyer i cols, 1983; Tremblay et al., 2000). 

Per tant, trobem que diversos autors coincideixen en que el cervell juga un 

paper important pel rendiment acadèmic dels alumnes, ja que si el treballem 

correctament mitjançant activitat física, estem fent que augmenti i millori el seu 

funcionament i rendiment. 

Però, l’activitat física no només ajuda al cervell, ja que per mitjà d’una activitat 

física més o menys sistemàtica, permet recuperar les possibilitats funcionals originals i 

jugar un paper profilàctic i terapèutic per a prevenir i eliminar estats de fatiga o 

d’esgotament psíquic degut a les tensions repetides (Cecchini, 1998). Per tant, 

mantenir vida sedentària pot provocar tensions i esgotament en els alumnes, cosa que 

prevenim amb el simple fet de realitzar exercici. 

Però realitzar una gran quantitat d’exercici físic és bo per la salut dels infants i 

pel rendiment acadèmic? Cladellas i cols. (2011) ens comenten que la realització 
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d’activitats extraescolars no sempre es tradueix en resultats reeixits, ja que hi ha nens 

que poden patir conseqüències, com per exemple, cansament, falta de son, falta de 

concentració, estrés, etc. Per tant, i contestant la pregunta, veiem que no sempre és 

bo fer activitat física, si ens passem pot ser que provoquin afectes negatius en els 

alumnes. 

Dit això, altres autors ens argumenten que els resultats acadèmics no seran 

reeixits quan les hores d’activitat física siguin moltes. Cladellas et al. (2013) ens 

comenten que en quan al número d’hores d’activitats extraescolars a realitzar, els 

resultats obtinguts permeten concloure que no realitzar cap tipus d’activitat física o 

dedicar-li més de 10 hores a la setmana repercuteix en un menor rendiment acadèmic, 

independentment del tipus d’activitat. Per tant, diuen que el nivell òptim d’activitat 

física es troba entre dues hores i mitja i 10 hores i mitja a la setmana.  

Quan ens sobrepassem o no arribem al mínim, és quan afectarà 

considerablement al rendiment acadèmic de l’infant. Amb el que ens comenten 

aquests autors podem veure que un excés d’activitat física és perjudicial per l’infant, és 

a dir, argumenten que no s’ha de fer més activitat de la necessària ja que el nen o nena 

és probable que baixi el rendiment acadèmic a causa del cansament, de la falta de 

concentració, faltar de son, etc. Cal destacar que també han d’arribar a les hores 

mínimes per afavorir al rendiment acadèmic, no fer que els infants siguin sedentaris i 

no arribin a les dues hores i mitja d’activitat física. 

Tot seguit veurem una gran quantitat d’autors que ens mostraran el seu punt 

de vista sobre el rendiment acadèmic i l’activitat física. En primer lloc, Solà (2015) ens 

comenta que la solució legal en el nostre context cultural és la més solvent i 

entenedora; hauria de ser relativament senzill i, fins i tot agradable, haver de 

compaginar les demandes acadèmiques i les esportives en aquestes etapes. Ens 

comenta que no ha de ser un problema compaginar els estudis amb l’esport, tot el 

contrari. 

Sobre el rendiment acadèmic i l’activitat física, d’altres autors ens comenten 

que la realització d’activitats extraescolars va relacionat amb una millora en el nivell 

educatiu, més competències interpersonals, més aspiracions i més nivell d’atenció 
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(Mahoney et al., 2003), més pensament crític i maduresa personal i social (Bauer i 

Liang, 2003), més motivació (Holloway, 2002), i en general, a grans beneficis que 

serveixin de pont entre les activitats escolars i les realitzades fora de l’àmbit acadèmic 

(Noam et al., 2003). 

També Holloway (2002), va trobar que existeix una correlació entre la 

participació dels estudiants en activitats extraescolars i un descens en la ràtio 

d’abandonaments primerencs a l’escola, tant en nois com en noies. 

Per últim, destacar diversos autors al qual mostren amb claredat que realitzar 

activitat física afavoreix el rendiment escolar dels alumnes. En primer lloc, Linder 

(2002); Ramírez et al. (2004); Scheuer i Mitchell (2003), ens mostren que els resultats 

en adolescents que practiquen activitat física obtenen mitjanes acadèmiques 

significativament majors tal i com assenyalen els seus estudis. Afirmen l’existència d’un 

millor rendiment acadèmic en aquells joves actius que no en aquells que no fan cap 

mena d’esport. 

Altres estudis indiquen que els estudiants que participaven en activitats 

extraescolars, és a dir, fora de l’horari lectiu, eren més propensos a obtenir un millor 

reconeixement acadèmic i un millor compromís amb l’escola (Duncan, 2000; Gillman, 

2001). Pel que fan altres estudis com el de Cladellas et al. (2015) revelen que la 

pràctica extraescolar d’activitats esportives influeix positivament i significativament en 

el rendiment dels nens i nenes de primària, sobretot a les assignatures de 

matemàtiques, llengua catalana, castellana i anglesa, però també en la nota mitjana de 

les altres assignatures. Una dada que és coherent amb la de Castelli et al. (2007) que 

en el seu estudi va poder observar exactament el mateix i va comentar que s’observa 

un millor rendiment acadèmic en aquells nens i nenes que realitzaven extraescolars. 

Altres estudis, comenten que els escolars que realitzen activitat física 

extraescolar obtenen millor rendiment acadèmic. Per això, adoptar polítiques i 

mesures socials que augmenten i faciliten que els escolars practiquin activitat física 

fora de l’escola és fonamental, no només per contrarestar els nivells de sedentarisme, 

si no per evitar l’aparició de conductes negatives i així com afavorir a la millora del 

rendiment acadèmic (Alfonso, 2016). 
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3. JUSTIFICACIÓ, OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

 

Justificació 

L’Organització Mundial de la Salut (1978) comenta que les activitats esportives a 

l’infància són essencials pel desenvolupament del cos i pel creixement de les persones. 

Partint del que ens diu la OMS, diversos autors ens comenten que mantenir una vida 

sedentària pot provocar problemes considerables en el rendiment escolar dels infants. 

Mossle et al. (2010), ens comenten que abusar de la tecnologia pot ser 

perjudicial pel rendiment escolar. A més, diversos estudis com son els de Bringas et al. 

(2009) i els de Sharif et al. (2009), ens comenten i evidencien que el consum de 

diferents mitjans electrònics de comunicació poden afectar en el rendiment escolar 

dels infants considerablement concloent, en un estudi a alumnes entre 10 i 12 anys, 

que els participants amb un promig de qualificacions més baixes van ser més 

propensos a mantenir una vida sedentària.  

D’altra banda, Linder (2002); Ramírez et al. (2004); Scheuer i Mitchell (2003), 

ens comenten que realitzar activitat física afavoreix al rendiment escolar del alumnes. 

Diuen que els estudiant que obtenen millors mitjanes acadèmiques són aquells que 

practiquen activitat física, per tant, afirmen un millor rendiment acadèmic en aquells 

joves actius. 

Per últim, Alfonso (2016) ens comenta que realitzar activitat física fora de 

l’escola és essencial per evitar l’aparició de conductes negatives i així afavorir el 

rendiment acadèmic dels alumnes. 

Partint del que ens diuen diversos autors, considero interessant fer una recerca 

sobre el rendiment acadèmic i l’esport. Varis autors ens comenten com afavoreix 

l’activitat física en general en les notes dels alumnes, però no s’ha realitzat cap 

investigació sobre el tennis taula. Per tant, és important realitzar aquesta investigació 

per observar si el tennis taula com esport també afavoreix al rendiment escolar dels 

infants entre 10 i 12 anys. A més, cal destacar que el tennis taula és un esport per 
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avaluar el rendiment acadèmic d’un estudiant ja que combina aspectes físics amb 

aspectes mentals al mateix temps. 

Objectiu  

L’objectiu d’aquest estudi és: 

- Realitzar una comparativa sobre el rendiment acadèmic en infants de cicle 

superior, de 10 a 12 anys, entre aquells que practiquen tennis taula d’alt nivell i 

aquells que no fan cap esport ni activitat física fora de l’escola. 

 

Hipòtesis 

Els alumnes de cicle superior que realitzen tennis taula com activitat física d’alt nivell 

tenen millor rendiment acadèmic que aquells alumnes que porten una vida sedentària 

i que per tant, no realitzen cap activitat física fora de l’escola. 
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4. MÈTODES 

 

4.1. Participants 

Pel què fa a la realització d’aquest estudi trobem dos tipus de participants, aquells que 

practiquen i realitzen tennis taula d’alt nivell, això significa que són aquells infants que 

es classifiquen com a mínim per a la participació del Campionat de Catalunya, i aquells 

que no fan cap mena d’activitat física fora de l’àmbit escolar, això vol dir que ni al 

migdia, ni al finalitzar la jornada escolar a la tarda, ni al cap de setmana no fan res 

d’esport, per tant, ni un sol dia a la setmana fan exercici, només a l’hora d’educació 

física.  

Tant uns infants com els altres realitzen cicle superior, per tant, això vol dir que 

tenen entre 10 i 12 anys. A més, s’ha agafat una mostra de 82 alumnes, 41 dels quals 

practiquen tennis taula d’alt nivell i la resta no realitza cap activitat física. En aquesta 

mostra hi havia nens i nenes per igual, tot i que cal destacar que els 41 infants que 

juguen a tennis taula hi havia algun nen més, ja que no hi ha tantes fèmines que 

practiquin aquest esport. 

Aquells nens i nenes que realitzen aquest esport es troben repartits per tot el 

territori català, ja que a Catalunya hi ha molts clubs de tennis taula que potenciïn els 

infants des de la base. Tot i que cal destacar que principalment els infants viuen a la 

província de Barcelona, ja que és allà on hi ha més clubs, com per exemple: el CTT 

Ripollet, el CTT Esparreguera, el CTT Vic, el CTT Sabadell, el CTT Calella, entre d’altres. 

Però, també, trobem infants que juguen a clubs de tennis taula d’alt nivell en altres 

províncies com poden ser: el CTT Cassa, el CTT Olot (Girona), el CTT Borges (Lleida), 

CTT Reus (Tarragona), etc.  

D’altra banda, aquells 41 nens i nenes que no practiquen cap activitat física 

s’han trobat concretament a quatre escoles: a l’escola Vic Centre (Vic), a l’escola Sant 

Marc (Calldetenes), a l’escola Guilleries i a l’escola Sant Josep (Sant Hilari Sacalm). Cal 

destacar que a l’escola Vic Centre es va trobar 21 nens i nenes de cicle superior que no 
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practicaven cap esport, a l’escola Sant Marc 7, a l’escola Guilleries 7 més i a l’escola 

Sant Josep 6. 

 

4.2. Instruments 

Per a l’elaboració del present treball s’han utilitzat dues enquestes. Una d’elles es va 

passar en els dos col·lectius, és a dir, a infants que practicaven tennis taula d’alt nivell i 

als nens i nenes que no practicaven cap activitat física, i l’altre, es va passar només a 

aquells nens i nenes que realitzaven tennis taula. Cal destacar que aquestes dues 

enquestes són d’elaboració pròpia. A continuació anem analitzar-les més 

profundament. 

La primera enquesta (figura 1) està formada per 15 preguntes, 7 de les quals 

són tancades politòmiques, és a dir, que tenen més de dues opcions, concretament en 

tenen 5. Cal destacar que les respostes no sempre són les mateixes ja que trobem 

preguntes molt diferents d’unes amb les altres. D’aquestes 7 preguntes tancades 

politòmiques en trobem 4 que parlen sobre hores, és a dir, hores de classe, hores que 

fan de deures, hores de temps lliure i hores per estar amb els amics. La resta de 

preguntes, és a dir, les altres tres, són totalment diferents, ja que demanen quantes 

vegades fas activitats amb la família, quants àpats diaris realitzes i quina mitjana de 

notes treus normalment. 

Les 8 preguntes restants de l’enquesta són d’escala likert, és a dir, presenten un 

ventall de respostes esglaonades. Aquestes respostes van des del “sí, sempre” al “ no, 

mai”, i pel mig trobem el “gairebé sempre”, “a vegades”, i “en algunes ocasions”. 

D’aquestes 8 preguntes en trobem dues que ens parlen sobre si tens temps de realitzar 

els deures i si el temps lliure el passes a davant d’una pantalla. Quatre preguntes més 

ens parlen sobre els pares, és a dir,  si s’involucren, si posen pressió, si motiven o si 

castiguen. Per últim, de les altres dues restants, en trobem una que parla de si es dorm 

el temps adequat i l’altre de si et sents malament quan treus males notes. 

Cal destacar que aquesta enquesta parla exclusivament de l’escola, ja que és 

passada als dos col·lectius, els que fan tennis taula i els que no fan cap activitat física. 
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Mitjançant aquesta enquesta elaboraré gràfiques de barres comparant les respostes 

dels alumnes i, d’aquesta manera es podrà observar les hores que realitzen de deures 

els dos col·lectius, les hores de temps lliure que tenen, què fan amb aquest temps 

lliure, si els pares ajuden amb el rendiment escolar dels seus fills, etc. 

Figura 1. Enquesta sobre el rendiment acadèmic 

Preguntes sobre el rendiment acadèmic Variables 

Quantes hores fas de classe cada dia? 0-1 2-3 4-5 6-7 7 o 
més 

Quantes hores fas de deures cada dia? 0 1 2 3 4 o 
més 

Tens temps suficient per fer tots els 
deures que et posa l’escola? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Quantes hores a la setmana tens temps 
lliure? 

0-1 2-7 8-14 15-20 21 o 
més  

El teu temps lliure el passes davant una 
pantalla? (A davant del mòbil, 

l’ordinador o la televisió)  

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Quantes hores a la setmana dediques 
temps lliure per estar amb els teus 

amics o amigues? 

0-1 2-4 5-7 8-10 11 o 
més 

Quantes vegades a la setmana fas 
activitats amb tota la família? 

(No conta fer els àpats junts ni estar a 
casa junts) 

0 1-2 3-4 5-6 7 o 
més 

Els pares s’involucren amb els deures 
que et posen a l’escola? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els pares et posen pressió per treure 
bones notes? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els pares et motiven a l’hora de treure 
bones notes? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Quants àpats al dia fas? 1 2 3 4 5 o 
més 

Dorms de 7 a 9 hores al dia? Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Et sents malament quan treus males 
notes? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Si treus males notes hi ha algun càstig 
per part dels pares? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

De l’1 al 10, quina mitjana de notes 
treus normalment a l’escola? 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
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L’altre enquesta (figura 2) està formada per 13 preguntes, de les quals 3 són 

tancades politòmiques i ens parlen de les hores i dies d’entrenament i de les 

competicions que tenen en un mes. La resta de preguntes, és a dir, 10, són d’escala 

likert i ens parlen d’un gran ventall d’aspectes: sobre els entrenadors, sobre els 

entrenaments, sobre els pares, sobre la competició i sobre l’escola. Cal destacar que 

aquesta enquesta només és passada a aquells infants que practiquen tennis taula d’alt 

nivell. Mitjançant aquesta enquesta, també elaboraré gràfiques de barres per així 

poder observar si els infants que realitzen tennis taula els afecta algun personatge o 

aspecte extern a l’escola, com poden ser els entrenadors o les competicions. 

A continuació podeu veure l’enquesta: 
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Figura 2. Enquesta sobre els esportistes d’alt nivell 

 

 

 

 

Preguntes a esportistes d’alt nivell 
 

Variables 

Quantes hores a la setmana entrenes? 1-2 3-4 5-6 7-8 9 o 
més 

Quants dies a la setmana entrenes? 1 2 3 4 5 o 
més 

Els entrenadors et pressionen sempre 
perquè guanyis? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els pares et pressionen perquè 
guanyis? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Quan a la competició perds, et sents 
malament i no estàs atent i concentrat a 

l’escola? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Quantes competicions tens en un mes? 1 2 3 4 5 o 
més 

Tens temps de fer deures quan vas a 
competir? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els entrenadors et motiven per treure 
bones notes? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Si treus males notes et castiguen els 
entrenadors en l’entrenament o la 

competició? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els pares et motiven per entrenar i per 
treure bons resultats en la competició? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Els pares t’ajuden i s’involucren en els 
entrenaments i les competicions? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

A classe fas exactament el mateix que 
els teus companys? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 

Et notes cansat i se’t fa difícil estar 
atent a totes les classes? 

Sí, 
sempre 

Gairebé 
sempre 

A 
vegades 

En 
algunes 
ocasions 

No, 
mai 
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Per finalitzar, un instrument també utilitzat per observar el rendiment acadèmic dels 

alumnes són les notes acadèmiques d’aquests. Per tant, a més de contestar l’enquesta 

o les enquestes, les notes del primer trimestre de català, castellà, anglès, 

matemàtiques, medi, educació física, música i plàstica realitzen un paper fonamental 

per observar el rendiment acadèmic dels dos col·lectius. D’aquesta manera es podrà 

comparar les mitjanes de cada assignatura i veure quins alumnes obtenen millor 

rendiment acadèmic. 

 

4.3. Disseny i procediment 

El present treball es troba emmarcat dins d’un estudi empíric quantitatiu, 

concretament de tipus descriptiu ja que mitjançant les enquestes i les notes es pretén 

observar com efecte el rendiment acadèmic en una petita part de la població, en 

aquest cas a alumnes de cicle superior que practiquen tennis taula o que no fan cap 

tipus d’activitat. 

La metodologia emprada per aquesta investigació és la quantitativa. En primer 

lloc perquè la tècnica de recollida de dades ha sigut l’enquesta, a més de recollir les 

notes dels alumnes del primer trimestre. Cal destacar que aquesta recollida de dades 

ha estat extensiva i d’anàlisi deductiu. També, afirmar que la mostra ha estat 

representativa, de 82 infants, 41 que practiquen tennis taula i 41 que no fan cap mena 

d’esport. Per últim, destacar que s’emmarca dins del paradigma positivista. 

Pel que fa el procés per aconseguir totes les dades s’han vist implicades moltes 

persones i molts passos. Primer de tot, abans de dissenyar l’enquesta, es va comprovar 

que la mostra fos prou abundant, ja que el tennis taula és un esport minoritari i poder 

no hi hauria suficients nens i nenes per a portar a terme l’estudi. Per tant, es va 

navegar per Internet a la pàgina de la federació catalana de tennis taula i es va buscar 

el rànquing català d’aquells infants que eren benjamins de segon any o alevins de 

primer any, ja que aquests nens i nenes són els que fan 5è i 6è. 

Un cop es tenia tots els infants que s’havien d’enquestar i demanar notes, es va 

trucar en els entrenadors dels clubs explicant-los-hi l’estudi que s’estava portant a 
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terme i preguntar-los-hi si aquells nens i nenes que ells entrenaven eren d’alt nivell i 

s’havien classificat pel campionat de Catalunya, ja que cal destacar que per aquest 

campionat a nivell autonòmic no entren tots els infants, ja que per entrar-hi han de 

superar unes prèvies bastant dures. Cal destacar que no em va suposar cap 

inconvenient trucar als entrenadors, ja que fa bastants anys que realitzo aquesta feina 

d’entrenar nens i nenes i ja els conec. Finalment, la mostra va ser de 48 nens i nenes 

d’alt nivell. 

Un cop tenia la mostra de tots aquests 48 esportistes, es va acabar de dissenyar 

les dues enquestes i es va passar a 5 alumnes de cicle superior realitzant una prova per 

comprovar que les preguntes s’entenien i no hi havia cap error. Aquests 5 alumnes van 

contestar les enquestes sense cap inconvenient. Al mateix temps, es va elaborar una 

autorització (vegeu-la a l’annex) en el qual els pares havien de firmar. A l’autorització 

es va citar que el contingut que el vostre fill dóna s’utilitzarà únicament per a la 

realització d’aquest estudi acadèmic. Cal destacar que es va fer que els pares donessin 

el seu consentiment ja que s’hi podria trobar algun problema pel què fa a les notes, ja 

que, a vegades, algun pare no volgués que el seu fill digués les seves notes 

acadèmiques. 

Un cop elaborades les dues enquestes i l’autorització, es tornar a fer una altre 

ronda de trucades a tots els entrenadors per recordar-los l’estudi que es portava a 

terme i quedant entesos de com ho faríem perquè l’infant contestés les dues 

enquestes i em donés les notes del primer trimestre. Hi havia entrenadors que volien 

fer-ho tot mitjançant el correu, és a dir, enviar-ho amb format Word, que els nens i 

nenes ho contestessin i posessin les notes, omplissin l’autorització i ho enviessin. 

També, n’hi havia que volien que els hi enviés, ells ho imprimien i quan em veien m’ho 

donaven. O, finalment, n’hi havia que volien que els hi donés en paper i m’ho tornaven 

amb paper. Cal recordar que a la majoria d’entrenadors els veia cada dues o tres 

setmanes, ja que gairebé cada setmana es realitzen diferents competicions per edats. 

Per tant, no em va suposar cap inconvenient comunicar-me amb ells constantment. Cal 

destacar que hi havia entrenadors que ho feien un dia per l’altre, però d’altres que 

s’havia d’anar molt al darrera. 
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Mentrestant, quan ja es tenia les enquestes i les notes dels infants que 

practicaven a tennis taula mig encarrilades, es va començar amb aquells nens i nenes 

que no realitzaven cap activitat física. Primer de tot, es va explicar l’estudi a la 

directora de l’escola Sant Marc de Calldetenes, ja que era allà on estava realitzant les 

Pràctiques III. Ella em va comentar que ho expliqués en els tutors i així ho vaig fer. Cal 

destacar que es va remarcar que quedés clar que eren aquells nens i nenes que no 

feien cap tipus d’activitat física, ni una extraescolar, absolutament res, ja que si no 

l’estudi no seria vàlid. Les tutores no hi van trobar cap inconvenient i, per tant, se’ls hi 

va donar amb paper les enquestes i les autoritzacions. Tot seguit, es va fer el mateix 

procediment a l’escola Vic Centre de Vic remarcant i que quedés clara la consigna. 

Tampoc hi varen trobar cap inconvenient i se’ls hi va entregar les enquestes i les 

autoritzacions amb paper. 

Tot seguit, com que encara no sabia si tindria els 48 nens i nenes de mostra de 

tennis taula, es va decidir no anar a cap escola més fins que es tingués totes les 

enquestes i notes dels infants que practiquen tennis taula. Però va ser impossible 

aconseguir la mostra de 48 nens i nenes, ja que hi va haver algun entrenador que no es 

va deixar veure més i algun altre que no en volia saber res, per tant, finalment, es va 

aconseguir una mostra de 41 infants. Un cop realitzades totes les enquestes i notes, 

l’escola Sant Marc va donar les enquestes i les notes de 7 alumnes, ja que a cicle 

superior només hi havia 7 alumnes que no practicaven activitat física. Al cap de pocs 

dies, l’escola Vic Centre també va donar les enquestes i les notes, observant que 21 

infants no realitzaven activitat física. Tot seguit i observant que la mostra no era prou 

abundant, es va decidir anar a Sant Hilari Sacalm, concretament a l’escola Guilleries i a 

l’escola Sant Josep. Allà, es va explicar l’estudi i remarcar que es buscaven nens i nenes 

que no practicaven cap activitat física a cicle superior. No hi va haver cap inconvenient, 

se’ls hi entregar els papers i al cap de pocs dies ja ho tenien. 

Per tant, un cop realitzat tot aquest procediment, es va poder aconseguir totes 

les enquestes i totes les notes dels 82 alumnes de mostra. Per últim, cal recordar que 

per aconseguir-ho tot, es va començar a contactar amb els entrenadors al novembre i 

no ha sigut fins el mes de març que s’ha aconseguit tenir-ho tot. 
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4.4. Anàlisi de les dades 

Un cop es van tenir totes les enquestes i els registres de les notes, quedava realitzar el 

buidatge. Primer de tot, es van realitzar unes gràfiques (vegeu-les a l’annex) al qual de 

cada pregunta s’hi mostrava tots els nens i nenes que havien contestat les mateixes 

respostes, tant d’aquells infants que practiquen tennis taula d’alt nivell com d’aquells 

que no realitzen cap activitat física. Cal destacar, que per a realitzar aquestes gràfiques 

vaig utilitzar el Word. 

Un cop es tenia aquest buidatge realitzat, era moment de fer les gràfiques. Per 

fer-les, es va utilitzar l’Exel. A primer cop d’ull semblava fàcil, però va ser a mesura 

d’anar provant que, finalment, van sortir les gràfiques desitjades. D’altra banda, pel 

què fa al buidatge de les notes, es van introduir a l’Exel en fila vertical totes les notes 

de la mateixa assignatura. És a dir, de català tenia totes 41 notes dels alumnes que 

practicaven tennis taula, aquestes notes es van posar en fila vertical i finalment es va 

realitzar la mitjana aritmètica i la desviació. D’aquesta manera es va poder trobar la 

mitjana i la desviació de totes les assignatures dels nens i nenes que jugaven a tennis 

taula i que no practicaven cap tipus d’activitat física. 
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5. RESULTATS 

5.1. Enquestes a infants esportistes i sedentaris 

A continuació, veurem la comparació dels resultats de la primera enquesta passada a 

aquells nens i nenes que practiquen tennis taula i aquells infants sedentaris. 

Figura 3. Mostra les hores diàries de classe 

A la gràfica observem que la majoria d’alumnes, tant els que juguen a tennis taula com 

els que no practiquen cap esport realitzen entre 6 o 7 hores de classe diàries. També, 

trobem alguns alumnes que en realitzen 4 o 5 i només 5 que fan 7 o més hores. 

Figura 4. Mostra les hores diàries de deures 

A la gràfica observem que una quantitat bastant important d’alumnes que no 

practiquen cap esport no realitzen cap hora de deures. També, s’observa que la 

majoria d’alumnes realitzen 1 hora de deures i que una quantitat important d’alumnes 

que practica a tennis taula en realitza 2. 
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Figura 5. Mostra et temps suficient que els nens tenen de fer els deures que posa 

l’escola 

 

A la gràfica observem que la majoria d’alumnes sempre tenen temps de realitzar els 

deures que els hi posen a l’escola, tot i que trobem que una quantitat més important 

d’alumnes que no practiquen cap esport sempre tenen temps. També, podem apreciar 

que una quantitat important de nens, principalment els que juguen a tennis taula, 

gairebé sempre tenen temps de fer els deures. 

Figura 6. Mostra les hores setmanals de temps lliure 

A la gràfica observem que una petita part dels alumnes que practiquen tennis taula no 

tenen cap hora o una hora lliure, també s’observa que una gran quantitat d’alumnes 

que practica tennis taula tenen entre dues i set hores setmanals lliure i 10 alumnes en 

tenen entre 8 i 14. Ven diferent amb aquells alumnes que no practiquen cap esport, al 

qual es pot apreciar que una petita part dels alumnes tenen entre dues i 7 hores, una 

part considerable entre 8 i 14, 10 alumnes tenen entre 15 i 20 hores i 10 alumnes més 

tenen 21 hores o més de temps lliure setmanals. Per tant, observem que aquells 

infants que no practiquen cap esport tenen més hores lliures que no pas aquells que 

practiquen tennis taula. 
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Figura 7. Freqüència de temps lliure que passa davant d’una pantalla 

A la gràfica podem apreciar que una quantitat considerable d’infants passen el temps 

lliure a davant d’una pantalla, tant d’un col·lectiu com de l’altre. Una majoria comenta 

que a vegades passa el temps lliure a davant una pantalla i també una quantitat 

considerable diu que en algunes ocasions. Tot i que cal destacar, una dada molt 

rellevant, que és que una quantitat considerable d’infants que juguen a tennis taula 

comenten que mai passen el seu temps lliure a davant d’una pantalla, en canvi, només 

1 infant que no practica esport diu que a davant una pantalla no hi dedica el temps 

lliure. 

Figura 8. Mostra les hores setmanals que dediquen per estar amb els amics o 

amigues 

A la gràfica podem apreciar que una quantitat considerable hi dedica entre dues i 

quatre hores per estar amb els amics, tant d’un col·lectiu com de l’altre, tot i que cal 

destacar que és més gran el volum d’aquells nenes i nenes que practiquen tennis taula. 

També, podem observar que una quantitat considerable d’alumnes no hi dedica temps 

per estar amb els amics o hi dedica una hora, on cal destacar que hi ha quantitat 

considerable d’alumnes que no practiquen cap esport. També es pot apreciar una 

quantitat considerable que hi dedica entre 5 i 7 hores setmanals, tant d’un col·lectiu 

com de l’altre. 
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Figura 9. Mostra el nombre de vegades a la setmana que fan activitats amb la família 

 

A la gràfica podem observar que una quantitat considerable d’alumnes que no practica 

cap esport no realitza activitats en família, en comparació dels pocs alumnes que 

practiquen tennis taula. També, podem apreciar que una quantitat considerable 

d’alumnes realitza 1 o 2 activitats en família, tot i que el volum de nens i nenes és més 

gran en el col·lectiu d’infants que juguen a tennis taula. A més, observem que hi ha 

bastants nens que realitzen 3 o 4 vegades activitats en família a la setmana, tot i que 

també és més gran en el col·lectiu d’infants que juguen a tennis taula. La resta, és a dir, 

5 o 6 i 7 o més activitats en família, la quantitat d’infants és molt baixa. 

Figura 10. Freqüència en que els pares s’involucren amb els deures de l’escola 

 

A la gràfica podem apreciar que una quantitat important d’alumnes, tant els que 

practiquen tennis taula com els que no fan cap esport, els pares s’involucren amb els 

deures. També, una quantitat important, tot i que trobem més volum d’alumnes en 

aquells que practiquen tennis taula, ens diuen que a vegades. A més, una quantitat 

important ens comenten que mai els ajuden, principalment el volum d’alumnes és 

major en aquells que no practiquen cap esport. 
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Figura 11. Mostra la pressió que els pares posen en els fills per treure bones notes 

 

A la gràfica podem observar una quantitat considerable de pares que no posen pressió 

als seus fills a l’hora de treure bones notes i una quantitat també considerable que 

comenten que els seus pares els hi posen pressió, tot i que cal destacar que hi ha algun 

alumne de més que no practica cap esport que els pares sempre els hi posen pressió. 

La resta d’alumnes oscil·len les tres variables centrals. 

Figura 12. Freqüència en que els pares motiven per treure bones notes 

 

A la gràfica podem apreciar que la gran majoria de pares sempre motiven els seus fills 

per treure bones notes, tant dels infants que practiquen tennis taula com d’aquells que 

no practiquen cap esport. També, dels dos col·lectius podem observar una minoria que 

es situa a les tres variables centrals. Però, cal destacar que trobem 7 alumnes, del 

col·lectiu que no practiquen cap esport, en el qual els seus pares no els motiven per a 

treure bones notes. 
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Figura 13. Mostra els àpats diaris 

A la gràfica podem observar que la gran majoria d’alumnes realitzen 4 àpats diaris, tant 

dels alumnes que practiquen tennis taula com d’aquells que no fan cap esport, tot i 

que els que fan tennis taula el volum d’infants és una mica més elevat. Trobem també, 

una quantitat considerable d’alumnes que realitzen 5 àpats o més al dia, del qual hi ha 

tres alumnes més del tennis taula en aquesta variable. Finalment, trobem una 

quantitat menor d’alumnes que realitzen 3 àpats diaris, tot i que cal destacar que dels 

infants que no practiquen cap esport el seu volum és considerable. 

Figura 14. Mostra la freqüència en dormir entre 7 i 9 hores diàries 

 

A la gràfica podem apreciar que una quantitat considerable de nens i nenes sempre 

dormen entre 7 i 9 hores diàries, tot i que cal destacar que el volum d’aquells nenes i 

nenes que juguen a tennis taula és bastant més considerable que aquells que no 

practiquen cap esport en aquesta variable. La resta gairebé sempre dorm entre 7 i 9 

hores i una petita part de la mostra les dormen a vegades. 
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Figura 15. Freqüència en que l’infant se sent malament quan treu males notes 

A la gràfica podem observar que la majoria d’infants, tant d’un col·lectiu com de l’altre 

es senten malament quan treuen males notes, tot i que cal destacar que el volum és 

una mica més alt en aquells infants que juguen a tennis taula. També, podem apreciar 

un petit grup d’alumnes, tant d’un col·lectiu com de l’altre que a vegades se senten 

malament. La resta, és a dir, una petita part de la mostra, es troben entre les altres 

tres variables. 

Figura 16. Freqüència en que els pares castiguen quan es treu males notes 

A la gràfica podem apreciar que hi ha una quantitat considerable de pares que no 

castiguen els seus fills quan treuen males notes, però cal destacar en aquesta variable 

que la quantitat d’infants que els seus pares no els castiguen són bastants més els que 

no practiquen cap esport, que no pas els que practiquen tennis taula. La resta 

d’alumnes es troben dispersos entre les altres quatre variables, observant que 10 

alumnes que practiquen tennis taula sempre els castiguen quan treuen males notes. 
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Figura 17. Mostra la mitjana de notes que treuen els alumnes normalment 

 

 

En aquesta gràfica podem apreciar que hi ha una gran diferència pel què fa a les notes 

dels infants que practiquen a tennis taula i pel què fa a les notes dels nens i nenes que 

no practiquen cap esport. Primer de tot, podem observar que una petita quantitat 

d’alumnes que no fa cap esport suspèn, és a dir, treuen entre 3 i 4 normalment. 

Seguint amb aquest col·lectiu, veiem que una quantitat considerable aprova just i que 

la major part treuen notables, però, també, es pot apreciar que una petita part 

d’aquests alumnes treuen excel·lents. Aquests resultats veiem que no son iguals en els 

infants que practiquen tennis taula. Només un alumne treu notes entre 5 i 6, veiem 

que la gran majoria, com també passa amb aquells alumnes que no fan cap esport 

treuen notables, però podem apreciar que una gran quantitat considerable treuen 

excel·lents, cosa que no passava amb l’altre col·lectius. A més, podem destacar, tal 

com diu el gràfic, que no hi ha cap alumne que practiqui tennis taula que suspengui. 
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5.2. Enquestes només a esportistes 

A continuació, veurem els resultats de la segona enquesta passada a aquells nens i 

nenes que practiquen tennis taula d’alt nivell. 

Figura 18. Mostra les hores setmanals d’entrenament 

 

A la gràfica podem observar que la majoria d’alumnes practiquen entre 7 i 8 hores a la 

setmana tennis taula. També, podem apreciar una gran quantitat d’infants que 

practiquen entre 5 i 6 hores tennis taula. Cal destacar que 7 nenes i nenes practiquen 

tennis taula 9 hores o més a la setmana i la resta, és a dir, 3 i 2 alumnes practiquen 

entre 1 i 2 hores o entre 3 i 4 respectivament. 

Figura 19. Mostra els dies setmanals d’entrenament 

 

A la gràfica podem apreciar que la gran majoria d’alumnes entrenen entre 3 i 4 dies 

setmanals. També, podem observar una petita quantitat d’alumnes que entrena 5 dies 

o més. Per últim, observem una minsa quantitat d’alumnes que entrenen només un 

dia o dos, tot i que cal destacar que només són 3 infants entre les dues variables. 
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Figura 20. Freqüència en que els entrenadors pressionen per a guanyar 

A la gràfica podem observar que una gran quantitat d’infants mai són pressionats pels 

entrenadors, tot i que també apreciem una petita part al qual en algunes ocasions són 

pressionats pels entrenadors. També, observem 6 infants que a vegades es senten 

pressionats i una minsa mostra de nens i nenes que sempre o gairebé sempre se 

senten pressionats. 

Figura 21. Freqüència en que els pares pressionen perquè guanyi 

 

A la gràfica podem apreciar-ho molt clarament on la gran part d’infants mai són 

pressionats pels pares per guanyar. La resta de nens i nenes es reparteixen en les altres 

quatre variables, destacant que la variable que més alumnes té és la central, al quan 5 

alumnes de vegades són pressionats pels pares. 
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Figura 22. Freqüència en que quan a la competició es perd, no presten atenció i 

concentració a l’aula 

A la gràfica podem aprecia que la gran majoria d’infants, quan a la competició perden, 

presten la mateixa atenció i concentració a l’aula. També, trobem una variable al qual 

comenta que una quantitat més perita de nens diuen que a vegades no presten 

atenció ni concentració a la classe. Finalment, cal comentar que en algunes ocasions, 5 

alumnes no presten atenció i concentració. 

 

Figura 23. Mostra les competicions que tenen en un mes 

A la gràfica podem observar que la majoria d’infants tenen quatre competicions al 

més, tot i que també trobem un nombre destacat de nens i nenes que en tenen tres. 

La resta d’infants es divideixen amb les altres tres variables corresponents, observant 

que només dos alumnes realitzen una competició, tres alumnes en realitzen 2 i tres 

alumnes més en realitzen 5 o més.  
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Figura 24. Freqüència de temps en realitzar els deures quan van a competir 

A la gràfica podem apreciar que la gran majoria d’infants que juguen a tennis taula 

sempre tenen temps de realitzar els deures quan van a competir. També, podem 

observar que 9 alumnes tenen gairebé sempre tenen temps de fer els deures a les 

competicions. Per últim, comentar que la resta, que és una quantitat molt minsa, es 

divideixen entre les altres tres variables. 

Figura 25. Freqüència en que els entrenadors motiven als jugadors per treure bones 

notes 

 

A la gràfica hi podem apreciar dues quantitats d’infants molt significatives, una és que 

els entrenadors sempre motiven els infants en treure bones notes i l’altre és que els 

entrenadors mai motiven en treure bones notes. La resta es troben en les variables 

centrals, per tant, tenim que 6 jugadors de tennis taula els entrenadors a vegades els 

motiven i 5 jugadors que gairebé sempre o en algunes ocasions els motiven. 
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Figura 26. Freqüència en que els entrenadors castiguen per treure males notes 

 

A la gràfica es pot apreciar clarament que la gran majoria d’infants que practiquen 

tennis taula no són castigats pels entrenadors quan treuen males notes. A més, 

s’observa que algun infant alguna vegada és castigat quan treu males notes i només 1 

és el que sempre el castiguen a causa de males notes. 

 

Figura 27. Freqüència en que els pares motiven per entrenar i treure bons resultats a 

la competició 

 

A la gràfica s’hi mostra clarament que la gran majoria de pares motiven els infants per 

entrenar i treure bons resultats en la competició. La resta, que són una petita 

quantitat, es divideixen en les tres variables centrals. A més, no trobem cap infant que 

els seus pares no el motivin per entrenar i treure bons resultats a la competició. 
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Figura 28. Freqüència en que els pares ajuden i s’involucren en els entrenaments i 

competicions 

A la gràfica hi podem apreciar que la majoria d’infants que juguen a tennis taula, els 

seus pares ajuden i s’involucren en els entrenaments i en les competicions. La resta de 

nens i nenes es divideixen en les altres quatre variables observant que en a set infants 

els seus pares de vegades els ajuden i s’involucren. També, observem que en a 4, els 

seus paren no els ajuden ni s’involucren mai. 

Figura 29. Freqüència en que els infants fan exactament el mateix a classe que els 

seus companys. 

 

En aquesta gràfica es pot apreciar que la gran majoria d’infants que practiquen tennis 

taula d’alt nivell realitzen exactament sempre el mateix que els seus companys a 

l’escola. També, podem veure que 6 nens i nens gairebé sempre realitzen el mateix i la 

resta, una petita quantitat, es divideix en les altres tres variables restants. 
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Figura 30. Freqüència en que els infants estan cansats i se’ls fa difícil estar atent a 

classe 

 

 

En aquesta gràfica podem apreciar que una gran quantitat d’infants que practiquen 

tennis taula no estan cansats ni se’ls fa difícil estar atents a l’aula. També, podem 

observar que una quantitat considerablement gran se’ls fa difícil estar atents a l’aula 

en algunes ocasions. A més, 5 infants de vegades es noten cansats i se’ls fa difícil. La 

resta, per tant, una petita quantitat d’infants, comenten que sempre o gairebé sempre 

es noten cansats. 
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5.3. Taula de notes 

Taula 1. Mostra les mitjanes aritmètiques i les seves desviacions de totes des assignatures, a més de comentar la diferència entre mitjanes i 

la mitjana aritmètica global dels infants que practiquen tennis taula i dels nens i nenes que no practiquen cap esport 

 

NOTES DELS NENS I NENES 

ENQUESTATS 
Català Castellà Anglès Matemàtiques Medi 

Educació 

Física 
Música Plàstica 

Mitjana aritmètica i DS 

d’aquells alumnes que 

practiquen tennis taula 

7,7 ± 1,1 7,6 ± 1,2 7,6 ±1,3 8,4 ± 1,3 8,3 ± 1,1 8,7 ± 1,1 8 ± 1,1 7,9 ± 1,3 

Mitjana aritmètica i DS 

d’aquells alumnes que NO 

practiquen cap esport 

6,2 ± 1,4 6,2 ± 1,4 6,1± 1,6 6,4 ± 1,4 7 ± 1,1 6,9 ± 1,1 6,9 ± 1 7,2 ± 1,1 

Diferència de la mitjana 

aritmètica entre alumnes que 

practiquen tennis taula i 

alumnes que no fan cap esport 

1,5 punts 1,4 punts 
1,5 

punts 
2 punts 

1,3 

punts 
1,8 punts 1,1 punts 0,7 punts 
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Mitjana aritmètica de totes les assignatures dels 

alumnes que practiquen tennis taula 
8 

Mitjana aritmètica de totes les assignatures dels 

alumnes que NO practiquen cap esport 
  6,6 

 

 

A la taula podem apreciar que totes les mitjanes dels alumnes que practiquen tennis taula són més altres que la dels alumnes que no realitzen 

cap esport. Podem observar que totes les mitjanes del infants que practiquen tennis taula són de notable i es troben entre el 7,6 la més baixa i 

el 8,7 la més alta. En canvi, també es pot apreciar que la majoria de notes d’aquells infants que no practiquen cap esport oscil·len entre el 6,1 la 

més baixa i 7,2 la més alta. Per tant veiem que hi ha diferència entre unes notes i altres, tal com es pot apreciar a la fila on es poden observar 

les diferències que oscil·len entre 0,7 la més baixa i 2 punts la més alta. Finalment, la taula mostra la mitjana global de totes les assignatures, 

observant que la mitjana aritmètica d’aquells alumnes que practiquen tennis taula és d’un 8 i la mitjana aritmètica d’aquells que no practiquen 

cap esport és d’un 6,6. 
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6. DISCUSSIÓ 

 

L’objectiu d’aquest estudi és veure com afectava el rendiment acadèmic i, per tant, 

realitzar una comparació en aquells alumnes de cicle superior que practiquen tennis 

taula d’alt nivell i aquells alumnes que no realitzen cap tipus d’activitat física. En 

primer lloc, comentar que com es demostra a la taula, la mitjana de totes les 

assignatures és més alta en aquells alumnes que practiquen tennis taula d’alt nivell, 

arribant a tenir una diferència de fins a dos punts en matemàtiques. Tot seguit anem 

analitzar el perquè d’aquest fet, és a dir, per què els alumnes que practiquen tennis 

taula tenen majors notes en totes les assignatures. 

Aquest apartat el dividirem en tres blocs: en el primer es realitzarà una 

comparativa del per què de les enquestes entre aquells nens i nenes que practiquen 

tennis taula i aquells infants que no realitzen cap activitat física. Seguidament es 

destacaran diversos aspectes fonamentals dels infants que només practiquen tennis 

taula i finalment, s’analitzarà la taula de notes. Per acabar la discussió, trobarem un 

apartat al qual s’expliquen les limitacions de l’estudi, seguidament de les línies de futur 

i d’una reflexió i valoració en relació al Grau i en un futur com a mestre. 

 

6.1. Anàlisi entre aquells infants que practiquen tennis taula i aquells que no 

realitzen cap esport 

En primer lloc, observem la figura 3, aquesta ens demostra que la majoria d’alumnes, 

tant d’un col·lectiu com de l’altre realitzen les mateixes hores de classe 

aproximadament, ja que s’observa que la majoria en fa entre 6 o 7 hores diàries, tot i 

que alguns entre 4 o 5 hores, per tant, és un punt que no ha d’afectar en el rendiment 

acadèmic, ja que en nens i nenes de primària no s’eliminen ni es suprimeixen hores de 

classe a causa de l’esport. Aquest fet si que pot passar a secundària, però l’estudi 

només emmarca alumnes d’Educació Primària de cicle superior. Realitzar el mateix 

estudi amb alumnes de secundària, batxillerat o universitat seria interessant.  
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A continuació, realitzem un petit salt i anem a veure la figura 5. Aquesta ens 

demostra que la gran majoria d’alumnes tenen temps de realitzar els deures que els 

posa l’escola. Els que no fan cap esport comenten que la gran majoria sempre tenen 

temps i els que fan tennis taula, la majoria sempre tenen temps, tot i que una 

quantitat destacable gairebé sempre té temps. Per tant, des del meu punt de vista, el 

tennis taula no pot afectar en quan a la realització dels deures, ja que es demostra que 

sempre o gairebé sempre tenen temps per a fer-los. A més, a primària la quantitat de 

deures que posen no és molt elevada i, per tant, l’esport no ha d’influir en la seva 

realització. 

Tot seguit, anem a analitzar les figures 4 i 6 que estan clarament relacionades. 

En primer lloc, observem que la figura 4 ens mostra que la majoria d’alumnes, tant 

d’un col·lectiu com de l’altre realitzen 1 hora diària de deures, però una quantitat 

destacables d’alumnes que no practica esport no realitza cap hora diària de deures. A 

més, la figura 6 ens mostra que els alumnes que no practiquen cap esport tenen molt 

més temps lliure que no pas aquells que juguen a tennis taula. Per tant, veiem que els 

que no practiquen tennis taula tenen més temps lliure però realitzen menys hores de 

deures i això és un punt que pot influir en el rendiment acadèmic. Tot aquest temps 

que tenen lliure l’estant malgastant, ja que no l’aprofiten ni per fer deures ni per 

realitzar activitat física, des del meu punt de vista, els infants es queden a casa jugant a 

videojocs, mirant la televisió, jugar amb el mòbil, etc. Tal com comenten Arias et al. 

(2012); Carbonell et al. (2012) al qual argumenten que aquests infants que mantenen 

una vida sedentària ocupen el seu temps mirant la televisió, navegant per la xarxa, 

jugant a la consola, etc.  

Pel què fa a la figura 7, una bona part, tant d’un col·lectiu com d’un altre passa 

bastant temps a davant d’una pantalla, però cal recordar que els infants que no 

practiquen cap esport tenen molt més temps lliure i, per tant hi passen més hores. 

Antigament, com que no hi havia mòbils, ni ordinadors ni televisions això no passava 

però estem canviant cap a un món més globalitzat i tal com comenten Moncada i 

Chacón (2012) al qual diuen que les persones gasten una quantitat de temps enorme 

davant d’una pantalla i  no s’espera que la situació canviï. Per tant, els dispositius amb 
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pantalla afecten el rendiment acadèmic i quan més s’hi jugui com el cas dels infants 

que no practiquen tennis taula, més afectarà en el seu rendiment. 

D’altra banda, les figures 8 i 9 mostren les hores setmanals que s’hi dediquen 

per estar amb els amics i el nombre de vegades que es realitzen activitats amb la 

família. Tant una gràfica com l’altre són pobres, ja que ni un col·lectiu ni l’altre no 

realitza les suficients hores per estar amb els amics o familiars. Tot i que cal destacar 

que una quantitat considerable d’infants que no fan esport no realitzen ni una vegada 

a la setmana activitats amb la família. A més, cal considerar que aquells nens i nenes 

que practiquen tennis taula, passen gran part del temps amb els amics que realitzen 

aquest esport, per tant, la persona ja s’està formant integrament, cosa que no passa 

amb els infants que no practiquen cap esport, ja que es queden a casa, i el nen o nena 

no es forma integrament, per tant, un altre aspecte que pot afectar al rendiment 

acadèmic. Aquest aspecte el podem contrastar amb el que ens diuen Oja i Telama 

(1991) del qual ens argumenten que l’esport realitza un procés de formació integral de 

la persona, ja sigui de forma física, de salut, d’autoestima, de relacionar-se amb els 

demés, de rendiment escola, d’evitar la soledat, etc. Field et al. (2001) també ens 

argumenten que l’activitat física exerceix efectes positius sobre el desenvolupament 

humà.  

Pel què fa la figura 10 els infants ens comenten que hi ha una quantitat de 

pares que s’involucren amb l’escola, però també hi ha una quantitat molt gran de 

pares que no s’involucren amb l’escola. Des del meu punt de vista, els infants que no 

practiquen cap esport, estan més hores a casa i per tant, els pares s’haurien 

d’involucrar més, però observem que s’involucren per igual, és més, poder aquests 

nens i nenes que no practiquen esport, com que tenen tant temps lliure se senten 

desplaçats i poc temps d’aquest són recolzats pels pares, cosa que no passa tant sovint 

amb els infants que practiquen tennis taula ja que també tenen un referent que és 

l’entrenador. A més, a la figura 11, observem que els pares posen pressió per igual i a 

la figura 12 que una gran quantitat de pares motiven els seus fills/es, tot i que 7 

alumnes que no practiquen tennis taula mai són motivats pels pares. Per tant, com he 

comentat abans, els infants que no practiquen cap esport es poden sentir obsolets, fins 

i tot arribant a pensar que mai els motiven els pares. Contrastant amb el que diuen 
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Epstein (2001); Sanders i Epstein (1998) que argumenten que els pares són un gran 

recolzament pels seus fills o filles, els ajuden amb el seu procés d’aprenentatge i si 

s’involucren i són participatius ajudaran a millorar el rendiment acadèmic dels infants. 

Tot seguit, la figura 13 mostra que la majoria d’infants realitzen 4 àpats diaris, 

alguns en realitzen 5 o més i alguns, però pocs, 3. Per tant, no ha de suposar cap 

inconvenient pel què fa el rendiment acadèmic dels dos col·lectius, ja que vivim en un 

país del primer món i el tema de l’alimentació no ha de suposar cap inconvenient. Tot i 

que cal comentar que aquells infants que no realitzen cap activitat física sigui més 

probable que ingereixin aliments rics en calories i això pot provocar que es notin 

pesats i se’ls hi faci més dificultós posar-se a estudiar. D’altra banda, a la figura 14 

observem que els nens i nenes que realitzen tennis taula, gairebé tots, sempre dormen 

entre 7 i 9 hores diàries. Això passa perquè estan més cansats i tenen més són i per 

tant, dormen les hores òptimes, cosa que amb una part dels infants que no practiquen 

cap esport no passa, a més com que els joves esportistes estan més cansats aprofiten 

millor les hores de son ja que dormen més profundament. En canvi, un infant que es 

passa hores davant la pantalla és probable que li sigui dificultós agafar el son, per tant, 

arribem a la conclusió que l’exercici físic intens promou una millor qualitat de son 

(Dworak et al., 2008). A més, un excés de televisió o de jocs d’ordinador basant-se en 

el somni i en la memòria, pot provocar desavantatges en el rendiment cognitiu verbal 

(Dworak et al., 2007). En definitiva, no dormir les hores òptimes, cosa que passa amb 

una part dels infants que no practiquen cap esport pot afectar considerablement el 

rendiment acadèmic. 

A la figura 15 observem que la majoria d’infants, tant d’un col·lectiu com de 

l’altre, se senten malament quan treuen males notes. Això succeeix d’aquesta manera 

ja que els infants que no practiquen cap esport no tenen cap més preocupació que 

treure bones notes, però cal destacar que quan treuen males notes el seu estat d’ànim 

defalleix i la seva autoestima baixa considerablement, cosa que no passa tant 

exageradament amb els infants que practiquen tennis taula, ja que com comenten 

Balaguer i Garcia Merita (1994) en un estudi amb mostres espanyoles, on diuen que 

l’activitat física fa millorar l’autoestima, l’estat d’ànim, la millora de la depressió i la 

millora de l’ansietat.    
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Pel què fa a la figura 16, una gran part de pares no castiguen els seus fills per 

treure males notes, però cal destacar que el volum de pares dels infants que no fan 

cap esport és més elevat. Això demostra que els pares dels nens que no fan cap 

activitat física passen més dels seus fills i per tant, els deixen més de banda. És a dir, els 

fills es veuen més obsolets i això no afavoreix al rendiment acadèmic. 

Per últim, a la figura 17 observem un gran canvi de la mitjana de notes entre un 

col·lectiu i l’altre. Els alumnes que practiquen tennis taula treuen millors notes que no 

pas els alumnes que no practiquen cap activitat física. Això passa perquè el rendiment 

acadèmic es veu afectat pel que l’infant realitza en el seu dia a dia tal com comenten 

Bringas et al. (2009) on l’estudi demostra que les activitats que fan diàriament, com el 

consum de mitjans electrònics de comunicació, afecten al rendiment acadèmic 

considerablement. També, l’estudi de Sharif et al. (2009) demostra que els alumnes 

que tenen una qualificació més baixa és perquè veuen més hores la televisió, juguen 

més hores a videojocs i miren una quantitat de pel·lícules més gran. 

 

6.2. Anàlisi dels jugadors de tennis taula 

Primerament, en essencial comentar que les hores d’entrenament, els dies 

d’entrenament i les competicions han de ser les adequades per no patir cansament, 

fatiga, falta de son, etc. A les figures 18, 19 i 23, podem observar que la majoria de 

nens i nenes entrenen entre 5 i 8 hores setmanals, 3 o 4 dies a la setmana i la majoria 

realitza 4 competicions al més, tot i que una quantitat destacable també en realitza 3. 

Per tant, per ser un esportista d’alt nivell a tennis taula a l’edat de 10 a 12 any no 

suposa una gran pèrdua de temps dedicat en aquest esport, això fa que et permeti 

combinar-ho perfectament amb els estudis. A més, si realitzessin una gran quantitat 

d’hores d’entrenament i de dies d’entrenament si que es podria veure afectat el 

rendiment acadèmic per diferents motius, però tal com comenten Cladellas i cols. 

(2011) al qual argumenten que un excés d’activitat física pot provocar cansament, falta 

de son, de concentració, etc. Per tant, Cladellas i cols. (2011) ens comenten que 

realitzar més de 10 hores a la setmana por repercutir en un menor rendiment 

acadèmic i que el nivell òptim d’activitat física es troba entre dues hores i mitja i 10 
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hores i mitja a la setmana. En resum, tal i com diuen els autors, la majoria de nens i 

nenes es troben dins el nivell òptim per assolir un alt nivell en tennis taula. 

La figura 20 i 21 comenten la pressió que tenen els infants per part dels 

entrenadors i dels pares. Veiem que per part dels pares, la gran majoria no se senten 

pressionats, per tant, el tennis taula és un esport al qual els pares no pressionen als 

infants i per tant no s’estressen. Pel què fa els entrenadors, veiem que una bona part 

dels nens i nenes no es noten pressionats, però algun nen comenta que en algunes 

ocasions si. Tots els entrenadors volem que els nostres jugadors guanyin en les 

competicions, i algun cop pot passar que l’entrenador es senti pressionat i nerviós en 

aconseguir l’èxit i això fa que ho transmeti en els seus jugadors, però, des del meu 

punt de vista, cal destacar que succeeix tants pocs cops que no afecte en el rendiment 

acadèmic i no va més enllà, es queda com una anècdota en el partit. 

La figura 22 mostra que la gran majoria d’infants sap separar la competició amb 

l’escola, i per tant, es mostra atent i concentrat igualment a l’aula. Aquest fet 

l’argumenten Dwyer et al. (2001); Shephard (1997); Tremblay et al. (2000) al qual 

diuen que els joves que practiquen activitat addicional tendeixen a millorar qualitats, 

com per exemple el millor funcionament del cervell, nivell més alt de concentració 

d’energia, canvis en el cos que milloren l’autoestima i millor comportament. Altres 

estudis també ho avalen com el de Dwyer i cols. (1993) al qual diuen que hi ha un 

millor funcionament del cervell, nivell més alts de concentració i millora dels processos 

d’aprenentatge. 

A la figura 24, observem que la majoria d’infants tenen temps de realitzar els 

deures quan van a competir, això passa perquè les competicions estan establertes 

perquè l’infant no estigui competint en tot moment. És a dir, deixen un temps 

d’entrenament, un temps de competició i un temps dedicat al l’estudi, d’aquesta 

manera els infants poden realitzar els deures sense cap inconvenient, encara que 

tinguin un desplaçament molt llunyà.  

Per què fan les figures 25 i 26, observem que una gran quantitat d’alumnes són 

motivats pels seus entrenadors per treure bones notes, tot i que també una gran 

quantitat no són motivats pels entrenadors. Cal destacar que quan l’entrenador et 
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motiva per treure bones notes, aquell infant no només tindrà el recolzament dels 

pares sinó també de l’entrenador, per tant, des del meu punt de vista, millorà en el 

rendiment acadèmic ja que tindrà el recolzament de l’entrenador i dels pares. També, 

a la figura 26 observem que gairebé mai els entrenadors castiguen els infants per 

treure males notes, però no ens hem d’alarmar. Aquells infants que no practiquen cap 

esport només tenen el recolzament dels pares, de vegades ni això, per tant, tot el que 

aconseguim amb l’entrenador és de més a més. En definitiva, l’entrenador també pot 

afavorir considerablement a millorar el rendiment acadèmic dels nens i nenes.  

Pel què fa a les dues figures següent, la 27 i 28, observem que la majoria de 

pares motiven en els infants per entrenar, a més d’ajudar i involucrar-se en els 

entrenament i en les competicions. Això fa veure en el fill/a que tenen un recolzament 

per part dels pares i crec que així, igual que els ajuden i s’involucren amb els 

entrenaments, també ho fan amb l’escola, ja que com hem comentat els nens i nenes 

necessiten recolzament constantment. A més, com estem observant, l’activitat física és 

molt important pel bon rendiment acadèmic però molts cops vindrà condicionada pels 

pares ja que seran els que recolzaran o no a la pràctica d’aquesta activitat física. A més, 

que ells, mitjançant les seves pròpies actituds i del model paternal representaran estils 

de vida actius o sedentaris (Stucky-Ropp i DiLorenzo, 1993). 

Per finalitzar, les figures 29 i 30 ens comenten si els infants realitzen 

exactament el mateix a classe i si estan cansats i se’ls fa difícil estar atents a classe. 

Primer de tot, observem que la gran majoria realitza el mateix que els seus companys a 

l’aula, ja que a cicle superior d’educació primària s’han d’adquirir tots els conceptes ja 

que són essencials, a més que és una etapa al qual es pot combinar sense cap 

inconvenient els estudis amb l’esport. Per últim, pel que fa a cansament i esgotament 

a classe, observem que la majoria d’infants comenten que mai estan cansats ni 

esgotats, tot i que alguns ens diuen que en algunes ocasions. Això pot passar perquè 

algun cop que van a competir lluny el viatge pot provocar cansament, però cal destacar 

que els infants que no practiquen esport, poden tenir aquest cansament i falta d’estar 

atent a classe a causa dels videojocs o de mirar excessivament la televisió. Per tant, no 

és un factor que haguem de tenir molt present, a més Cecchini (1998) ens argumenta 
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que l’activitat física permet eliminar els estats de fatiga o d’esgotament psíquic degut a 

les tensions repetides. 

 

6.3. Anàlisi de la taula de notes 

Apreciant la taula de notes, podem observar que totes les mitjanes aritmètiques 

d’aquells alumnes que practiquen tennis taula són superiors que la dels alumnes que 

no practiquen cap esport. Per tant, observem que el tennis taula afavoreix 

considerablement en el rendiment acadèmic, ja que com hem comentat anteriorment, 

l’esport, concretament el tennis taula, fa que els infants tinguin menys temps lliure i 

s’organitzin millor, estiguin menys temps davant una pantalla, cosa que pot provocar 

cansament, fatiga, etc. Fa que els pares s’involucrin més amb els fills, a més les hores 

de dormir són més profitoses i gairebé tots els que practiquen esports dormen les 

hores òptimes, i els molts beneficis que hem comentat anteriorment. 

Després d’observar tots aquets beneficis, a més, vegem que l’esport, en aquest 

cas el tennis taula, està directament relacionat amb el cervell, ja que fa que aquest 

funcioni millor, fa que hi arribi un major flux de sang, s’assimilen els nutrients i per 

tant, s’obté una major activació del cervell (Shepard, 1997). 

També, cal destacar que els infants estan bona part del temps a l’aula davant 

d’un llibre, escoltant la mestra o apuntant, per tant, les hores de classe estan 

constantment atents. A més, els nens i nenes que no practiquen cap activitat física, 

arriben a casa i realitzen la mateixa acció que fan durant 5 hores a l’escola, estar  

assentats, concentrats mirant la televisió o l’ordinador. Els infants i en general les 

persones necessitem moviment, el nostre cos no està dissenyat per estar assentat, per 

tant, quan realitzem activitat física fora de l’aula estem generant energia i beneficiant 

el cervell. Per tant, quan els infants tornen a l’aula a rebre classes i explicacions, els 

nens i nenes tenen millor nivell d’atenció (Linder, 1999). 

També, cal destacar que l’etapa de primària és una edat en que els nens i nenes 

no han de tenir cap problema per compaginar els estudis amb l’esport (Solà, 2015), ja 

que el grau de feina encara no és excessivament alt i és una edat en que els nens i 
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nenes estan en ple creixement i necessiten realitzar activitat física tal i com comenta la 

OMS (1978) en que les activitats esportives són necessàries en l’infància i en la 

joventut de les persones, amb l’objectiu del desenvolupament i dels creixement del 

cos. 

Un aspecte que podem apreciar, és que a totes les assignatures la mitjana és 

considerablement major en aquells alumnes que practiquen tennis taula per tots els 

aspectes considerats anteriorment. Però també, s’han demostrat altres estudis com els 

de Cladellas et al. (2015); Castelli et al. (2007) al qual els seus resultats comenten que 

la pràctica d’activitat física influeix positivament en el rendiment acadèmic dels 

alumnes sobretot en les assignatures de matemàtiques, llengua catalana, castellana i 

anglesa, però també en la nota mitjana de les altres assignatures. Com es pot veure, 

els autors comenten les matemàtiques com a primera opció i la veritat que és la 

matèria en que més diferència hi ha, potser perquè l’esport fa treballar diversos 

aspectes semblants en el cervell que en les matemàtiques. Però també veiem una gran 

diferència en educació física, ja que des del meu punt de vista, un nen o nena que no 

faci activitat física, no tindrà la mateixa coordinació i no haurà adquirit per igual les 

habilitats motrius que un infant que practiqui tennis taula. 

Per finalitzar, destacar altres estudis que també revelen que l’activitat física és 

essencial en els infants, com Linder (2002); Ramírez et al. (2004); Scheuer i Mitchell 

(2003) del qual argumenten en els seus estudis que existeix un millor rendiment 

acadèmic en joves actius que no en aquells que no fan esport. D’altres estudis com els 

de Duncan (2000); Gillman (2001) també argumenten que els alumnes que realitzen 

activitats fora de l’àmbit educatiu són més propensos a obtenir un millor 

reconeixement acadèmic i un millor compromís amb l’escola. 

En definitiva, les mitjanes dels alumnes que practiquen a tennis taula d’alt nivell 

són considerablement més altres pels diversos motius comentats anteriorment, com 

per exemple: millor funcionalment del cervell, eliminació dels estats de fatiga i 

cansament, nivells més alts de concentració, millora dels processos d’aprenentatge, 

millor procés de formació integral de la persona, millora del somni, millora de la 

memòria, més involucració per part dels pares, menys hores de televisió, d’ordinador o 
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de mòbil, menys hores de temps lliure, millor organització, millora de l’autoestima,  

major estat d’ànim, millora de la depressió, millora de l’ansietat, etc.    

 

6.4. Limitacions de l’estudi 

En aquest estudi, les limitacions juguen un paper important, ja que crec que si no 

n’hagués tingut cap seria un treball encara més fiable. En primer lloc, cal destacar que 

una limitació que vaig tenir és que no vaig enquestar els nenes i nenes de les mateixes 

escoles que aquells infants d’alt rendiment. És a dir, perquè l’estudi fos més fiable 

hauria d’haver enquestat i demanat les notes a nens i nenes que estudien a la mateixa 

escola, tant d’un col·lectiu com de l’altre. Aquest fet em suposava una despesa de 

temps enorme, ja que havia de voltar per tot Catalunya en buscar les mateixes escoles 

que estudien els infants de tennis taula d’alt nivell. Per això vaig decidir escollir escoles 

properes.  

Una altre limitació important que vaig tenir durant el registre de notes, és que 

no vaig poder observar el full de notes de cap dels infants. Aquells nens i nenes que 

practicaven tennis taula, citaven les notes a l’entrenador i aquest me les feia arribar. 

D’altra banda, aquells que no realitzaven cap activitat física, la mateixa mestra agafava 

el registre de notes del primer trimestre i me les feia arribar. Vaig confiar plenament 

amb els infants ja que amb un estudi d’aquestes dimensions no crec que 

m’enganyessin, a més, quan els veia els hi comentava el treball que estava portant a 

terme i que eren molt important les seves notes acadèmiques. Tot i que cal destacar 

que encara seria més fiable si hagués pogut aconseguir el registre de notes del primer 

trimestre de tots els alumnes. 

 

6.5. Línies de futur 

Com a possible línia de futur, crec que seria interessant poder realitzar el mateix estudi 

enquestant i registrant les notes a aquells infants que practiquen tennis taula com a 

una activitat física, però que no competeixen a alt nivell. D’aquesta manera es podria 

realitzar una comparativa entre tres col·lectius i observar més detalladament com 
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afecte en el rendiment acadèmic el tennis taula. D’aquesta manera observaríem si és 

millor jugar-lo a alt nivell o on només fos un “hobbie”.  

També, seria interessant realitzar el mateix estudi amb alumnes de secundària, 

batxillerat o universitat, i d’aquesta manera es podria observar i analitzar si en algun 

moment de la vida d’estudiant d’una persona es podria veure afectada 

considerablement pel tennis taula d’alt nivell. 

 

6.6. Reflexió i valoració en relació als aprenentatges del Grau i la futura professió 

D’aquest estudi puc extreure diversos aspectes relacionats amb el grau, però un dels 

aspectes més importants és la relació amb els pares. Cal mantenir una distància 

propera amb els pares i mantenir-los informats constantment. És una tasca difícil, ja 

que en una escola hi ha una gran quantitat de famílies. Des de la universitat 

t’ensenyen que és molt important mantenir una relació constant, i és mitjançant 

aquest estudi que encara ho veig més significatiu, ja que una bona part de perquè els 

infants facin activitat física passa per part dels pares, principalment ells seran qui 

decidiran què fer amb el seu fill. Per tant, com a futur mestre, he mantenir una relació 

constant amb els pares i fer-los veure que realitzar activitat física és significatiu pel 

desenvolupament de l’infant. 

Des de la universitat, he pogut dissenyar i desenvolupar una gran quantitat 

d’unitats didàctiques, a més de poder-ho fer en gran quantitats d’esports i activitats 

diferents, des de treballar les habilitats motrius simples, fins a realitzar unitats 

didàctiques de natació o de jocs, per exemple. Des de la universitat, he pogut veure 

que no sempre hem de treballar el mateix a l’escola, és a dir, per exemple fer activitats 

sempre amb pilota. Hem de desenvolupar un ventall molt gran d’activitats perquè els 

infants puguin escollir quina activitat els hi agrada i d’aquesta manera realitzar 

l’activitat física que més li motivi. Dit d’una altre manera, en el nostre país hi ha una 

gran quantitat de nens i nenes que juguen a futbol o basquet, ja que no coneixen cap 

altre esport, des de l’escola hem de realitzar activitats de tot tipus. Aquesta reflexió la 

podem relacionar amb aquest estudi ja que el tennis taula és un esport minoritari i hi 
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ha molts esports minoritaris, per tant, des d’educació física hem de fer que els nens i 

nenes coneguin tots i cada un dels esports, sempre realitzant activitats adequades a la 

seva edat. 

Com a futur mestre, no només m’hauré de preocupar per les dues hores 

setmanals d’educació física de cada curs, sinó que he d’intentar animar als alumnes 

perquè practiquin activitat física, ja sigui al migdia, a la tarda un cop acaben l’escola o 

al cap de setmana, d’aquesta manera els infants adquiriran múltiples valors que dóna 

l’esport, a més d’aconseguir hàbits, conductes i de millorar en el rendiment acadèmic. 

Tot i que cal destacar, que a més d’animar als alumnes a practicar activitat física, hem 

de crear classes divertides, però sempre sense deixant de banda l’objectiu que es vol 

aconseguir, d’aquesta manera  farem que els alumnes vulguin dedicar una part del seu 

temps a realitzar activitat física. Des de la universitat, hem creat una gran quantitat 

d’unitats didàctiques, ha arribat l’hora d’utilitzar-les com a futur mestre per aconseguir 

animar i motivar als infants. 

Per tant, l’educació física no es pot considerar una assignatura maria, és a dir, 

una signatura infravalorada, ja que trobem moltes persones que creuen que és més 

important les llengües o les matemàtiques, per exemple. És gràcies a l’educació física, 

que els infants aconsegueixen una gran quantitat de valors, com per exemple el 

respecte, a més de crear bons hàbits, ja que no podem deixar de pensar que estem 

creant persones, a més que treballem múltiples competències, com per exemple la 

competència d’autonomia i iniciativa personal o la social i ciutadana. 

L’educació física realitza de nexe d’unió perquè la vida de l’infant funcioni 

correctament. Primerament, hem de treballar eficientment a les classes d’educació 

física, ja que crearem persones que els hi agradi l’esport. Si aquest nens i nenes 

practiquen activitat física, milloren en valors, hàbits, conductes, etc. A més de millorar 

el rendiment acadèmic. Per tant, aquests infants milloraran pel què fa a les notes 

acadèmiques i en el seu dia a dia. Com a futur mestre, no he de deixar crear infants 

sedentaris, l’educació física m’ha de servir per motivar els nens i nenes a realitzar 

exercici. 
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7. CONCLUSIONS 

 

En conclusió, en aquest estudi hem pogut observar com bona part d’autors ens 

afirmaven que mantenir una vida sedentària és perjudicial pels infants, ja no només 

per tenir un menor rendiment acadèmic, sinó que afecta al seu desenvolupament físic, 

a més d’afectar al desenvolupament integral de la persona. D’altra banda, altres autors 

afirmaven que els infants havien de mantenir una vida realitzant activitat física, 

d’aquesta manera milloraven el rendiment acadèmic a més de millorar el 

desenvolupament com a persona. Vist aquests aspectes que els autors ens han citat, a 

l’estudi hem pogut comprovar que realitzar tennis taula d’alt nivell afavoreix al 

creixement de la persona, a tenir una millor organització, millors hàbits i conductes en 

la vida diària, més autonomia i iniciativa personal, entre d’altres, tot i que 

principalment, es produeix un augment considerable de les notes, per tant, en l’estudi 

s’ha pogut comprovar que practicar tennis taula d’alt nivell augmenta 

considerablement el rendiment acadèmic dels infants d’Educació Primària de cicle 

superior. 
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BUIDATGE DE LES ENQUESTES 

 

Quantes hores fas de classe cada dia? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

0-1 0 0 

2-3 1 0 

4-5 12 11 

6-7 23 30 

7 o més 5 0 

 

Quantes hores fas de deures cada dia? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

0 1 12 

1 24 23 

2 12 5 

3 2 1 

4 o més 2 0 

 

Tens temps suficient per fer tots els deures que et posa l’escola? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 22 31 

Gairebé 
sempre 

16 5 

A vegades 2 5 

En algunes 
ocasions 

1 0 

No, mai 0 0 

 

Quantes hores a la setmana tens temps lliure? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

0-1 6 0 

2-7 23 7 

8-14 10 14 

15-20 1 10 

21 o més 1 10 
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Quantes hores a la setmana dediques temps lliure per estar amb els teus amics i amigues? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

0-1 7 13 

2-4 18 14 

5-7 11 12 

8-10 3 2 

11 o més 2 0 

 

Quantes vegades a la setmana fas activitats amb tota la família? (No conta fer els àpats junts ni 
estar a casa junts? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

0 4 13 

1-2 20 15 

3-4 13 9 

5-6 4 2 

7 o més 0 2 

 

Els pares s’involucren amb els deures que et posen a l’escola? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 12 13 

Gairebé 
sempre 

5 4 

A vegades 13 10 

En algunes 
ocasions 

3 3 

No, mai 8 11 

 

El teu temps lliure el passes davant una pantalla? (A davant del mòbil, l’ordinador o la 
televisió? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 6 9 

Gairebé 
sempre 

9 5 

A vegades 11 15 

En algunes 
ocasions 

7 11 

No, mai 8 1 
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Els pares et posen pressió per treure bones notes? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 10 13 

Gairebé 
sempre 

7 4 

A vegades 3 7 

En algunes 
ocasions 

9 5 

No, mai 12 12 

 

Els pares et motiven a l’hora de treure bones notes? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 28 25 

Gairebé 
sempre 

6 2 

A vegades 5 4 

En algunes 
ocasions 

2 3 

No, mai 0 7 

 

Quants àpats al dia fas? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

1 0 0 

2 0 0 

3 3 9 

4 24 21 

5 o més 14 11 

 

Dorms de 7 a 9 hores al dia? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 29 20 

Gairebé 
sempre 

7 11 

A vegades 4 8 

En algunes 
ocasions 

1 1 

No, mai 0 1 
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Et sents malament quan treus males notes? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 27 24 

Gairebé 
sempre 

2 3  

A vegades 8 9 

En algunes 
ocasions 

3 3 

No, mai 1 2 

 

Si treus males notes hi ha algun càstig per part dels pares? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

Sí, sempre 10 6 

Gairebé 
sempre 

7 3 

A vegades 5 6 

En algunes 
ocasions 

6 6 

No, mai 13 20 

 

De l’1 al 10, quina mitjana de notes treus normalment a l’escola? 

 Juga a tennis taula No fa cap esport 

1-2 0 0 

3-4 0 3 

5-6 1 15 

7-8 22 21 

9-10 18 2 

 

Quantes hores a la setmana entrenes? 

1-2 3 

3-4 2 

5-6 14 

7-8 17 

9 o més 5 

 

Quants dies a la setmana entrenes? 

1 1 

2 2 

3 16 

4 16 

5 o més 6 



 

  72 

Els entrenadors et pressionen sempre perquè guanyis? 

Sí, sempre 2 

Gairebé 
sempre 

2 

A vegades 6 

En algunes 
ocasions 

10 

No, mai 21 

 

Els pares et pressionen perquè guanyis? 

Sí, sempre 2 

Gairebé 
sempre 

3 

A vegades 5 

En algunes 
ocasions 

2 

No, mai 29 

 

Quan a la competició perds, et sents malament i no estàs atent i concentrat a l’escola? 

Sí, sempre 1 

Gairebé 
sempre 

0 

A vegades 9 

En algunes 
ocasions 

5 

No, mai 26 

 

Quantes competicions tens en un mes? 

1 2 

2 3 

3 13 

4 20 

5 o més 3 

 

Tens temps de fer deures quan vas a competir? 

Sí, sempre 28 

Gairebé 
sempre 

9 

A vegades 2 

En algunes 
ocasions 

1 

No, mai 1 
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Els entrenadors et motiven per treure bones notes? 

Sí, sempre 12 

Gairebé 
sempre 

5 

A vegades 6 

En algunes 
ocasions 

5 

No, mai 13 

 

Si treus males notes et castiguen els entrenadors en l’entrenament o la competició? 

Sí, sempre 1 

Gairebé 
sempre 

0 

A vegades 4 

En algunes 
ocasions 

0 

No, mai 36 

 

Els pares et motiven per entrenar i per treure bons resultats en la competició? 

Sí, sempre 31 

Gairebé 
sempre 

4 

A vegades 4 

En algunes 
ocasions 

2 

No, mai 0 

 

Els pares t’ajuden i s’involucren en els entrenaments i les competicions? 

Sí, sempre 24 

Gairebé 
sempre 

4 

A vegades 7 

En algunes 
ocasions 

2 

No, mai 4 

 

A classe fas exactament el mateix que els teus companys? 

Sí, sempre 28 

Gairebé 
sempre 

6 

A vegades 3 

En algunes 
ocasions 

3 

No, mai 1 
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Et notes cansat i se’t fa difícil estar atent a totes les classes? 

Sí, sempre 2 

Gairebé 
sempre 

2 

A vegades 5 

En algunes 
ocasions 

11 

No, mai 21 
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AUTORITZACIÓ. CONCENTIMENT DELS PARES 

 

 

 

 

Benvolgut senyor/a, 

 

Em dic Sergi Molist Palomeras amb DNI 41546235R i m’adreço a vostè per sol·licitar el 

seu consentiment com a pare, mare o tutor legal per a utilitzar les notes del vostre 

fill/a dels primer trimestre. 

Aquestes notes només s’utilitzaran en l’àmbit acadèmic, concretament per a la 

realització del treball final de grau ja que estic realitzant una comparativa entre aquells 

infants que practiquen tennis taula i aquells que no fan cap esport. Per tant: 

En/Na..................................................................................................................................

amb DNI...............................................................................com a pare/mare/tutor legal 

de....................................................................................................... autoritzo a que 

s’utilitzin les notes del meu fill per a la realització exclusivament d’aquest treball final 

de grau. 

 

A                     el dia         de                    de 201    

         

        Signat: 

        (Pare, mare o tutor legal) 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


