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ACTIVITAT FÍSICA EXTRAESCOLAR EN ALUMNES D’INSTITUTS.

PROVÍNCIES DE LLEIDA I TARRAGONA

-Alarmant augment d’obesitat infantil (Ara et

al, 2009)

- Es necessita un augment d’AF i reducció

d’hores sedentàries (Ara et al., 2009)

- Adolescents 60’ d’AF moderada – vigorosa

diàries (WHO, 2010)

- Adolescents etapa crítica en realitzar AF

(Roman et al., 2008)

- 3 llocs per practicar AF EF / Extraescolar /

Pati (Moral et al., 2008)

Principal:

Conèixer els nivells actuals d’AF extraescolar

dels estudiants d'educació secundària obligatòria

a les províncies de Lleida i Tarragona.

Altres:

Analitzar i comparar si existeixen diferències en 

els nivells de pràctica d’AF extraescolar en 

funció del nivell educatiu, del gènere i del tipus

d’AF. 

OBJECTIUS

MÈTODE

-Estudi descriptiu, comparatiu i transversal

- 482 subjectes, (50,83%) nois i (49,17%) noies

- Qüestionari (McMahon et al., 2016)

- Online, 15-28 de febrer de 2017

- Anàlisi estadística amb el full de càlcul “Excel”

RESULTATS

Baix pes (34,93%) Pes normal (58,63%)

Obesitat (1,25%) Sobrepès (5,19%)

Realitzaven AF  entre els 11-13 anys

SÍ (84,05%)

NO (15,95%)

Realitzen AF actualment

SÍ (79,46%)

NO (20,54%)

Tipus d'AF Competició

(55,09%)

No competició

(41,25)

Lesió (3,65%)

HORES             Competeixen No competeixen

Global Nois Noies Global        Nois Noies

1r             5,8 6,07            5,31                  2,88            2,96            2,8

2n            5,83 6,73            4,94                  3,26            3,59            3,03

3r             6 6,17            5,83                  4,7              5,95            3,45

4t             5,65 7                 4,29                  2,67            2,89            2,46

CONCLUSIONS

ACORD
-Pràctica d’AF (Abarca et al., 2010) 

- Disminució d’AF 13 anys (Kahn et al., 

2006)

- Nois + AF que les noies (Garzón et al., 

2002)

- Competició + hores de dedicació (Deval

et al., 1999)

DESACORD
-IMC  (Gonzalez et al., 2009)

-Subjectes inactius (Tercedor et l., 2007)

DISCUSSIÓ

• Els nivells actuals d'AF extraescolar de la

majoria d'estudiants d'educació secundària a les

províncies de Lleida i Tarragona no és suficient

per suplir les recomanacions de realitzar 60'

diaris d'AF en l'etapa adolescent.

• Hi ha diferències en l'AF extraescolar tant per

gèneres com de tipus d'AF. Els nois realitzen

més AF que les noies. Un ambient de competició

proporciona més hores de dedicació que no pas

l’AF sense aquesta competició.

• Les hores dedicades a l'AF extraescolar

disminueixen en l'etapa de 1r a 4t d'ESO amb

excepció dels nois que competeixen, que és al

revés.

DELIMITACIONS I 

FUTURES PROPOSTES

 Realitzar propostes posteriors a l’estudi.

Manca de temps i recursos.

 Estudis del pati i de l’EF
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