
Marc teòric

- 1 hora d’E.F. setmanal, tot i que als centres en fan 2.

- Realitat dels adolescents de Secundària. Necessitats.

- Competències Bàsiques.

- El temps en la sessió d’E.F (Piéron, Tinning).

- Optimitzar, eficàcia i eficiència.

El temps en Educació Física
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Recollida de dades

1. Enquesta.
- Temps suficient.
- Necessitats adolescents.

2. Observació.
- Temps en la sessió.

Justificació

- Hores d’Educació Física.

- 50% dels adolescents majors de 15 anys no fa 
activitat física fora de l’escola.

- Molts continguts a ensenyar en poc temps.

- Impediments: espais, material, horari,...

- Optimitzar, ser eficaç i eficient.

- Idea:  veure el temps de pràctica del que es 
disposa en els centres de Secundària en 
Educació Física per saber si és o no suficient i si 
cal optimitzar-lo a partir de professors eficients.

Conclusions

- Només 2h d’activitat física setmanal (OMS recomana 
1h diària).                   Objectiu 1

- Necessitats abordables des de l’E.F.             Objectiu 2

- Només 17 minuts de pràctica real d’activitat física per 
sessió.                Objectiu 3

- Competències Bàsiques que es treballen.

- L’eficiència es fa difícil.

- Per tant, la hipòtesi és certa.

     INCREMENT HORES E.F

Hipòtesi de la investigació

L’Educació Física té una càrrega lectiva insuficient 
dins el currículum de Secundària, fet que no li 
permet fer front a totes les exigències que s’esperen 
d’ella, tot i que si el professor aconsegueix ser 
eficient amb el temps del que disposa aquestes 
mancances es veuen reduïdes.

Objectius:
1. Esbrinar si s’han d’incrementar les hores d’Educació 
Física.
2. Esbrinar si L’E.F. cobreix les necessitats dels 
adolescents.
3. Veure si el temps real de pràctica és escàs.

Resultats

- 2 hores setmanals d’E.F (55-60 minuts).

- Són insuficients.

- El 46.8% no fa activitat física fora del centre escolar.

- Necessitats dels adolescents: relacions socials, 
coneixement d’un mateix, construcció 
personalitat,...

- Les necessitats dels adolescents es poden satisfer   
des de l’E.F.

- Els alumnes en una sessió de 55 minuts estan 17 
minuts en moviment. Resultats molt semblants 
als de Tinning (1992).
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