
ANÀLISI DEL NIVELL DE PRÀCTICA FISICOESPORTIVA, DELS 
ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT DE DOS IES DE LA 
PROVÍNCIA DE LLEIDA, D'ENTORN RURAL I URBÀ. 

En l'adolescència durant els últims 30 anys s'ha advertit una disminució de l' activitat física.

INTRODUCCIÓ

FACTORS DE L’AUGMENT DEL 
SEDENTARISME

Transport

TIC

Manca de temps

Repercussions negatives en la 
qualitat de vida

ENTORNS

Urbà Rural

Conèixer el nivell de pràctica 
fisicoesportiva dels alumnes de 2n de 
Batxillerat d’entorn rural i urbà.

Analitzar els obstacles i facilitadors de 
la pràctica i no-pràctica d’activitat 
fisicoesportiva dels dos entorns.

Pensar/definir propostes de millora 
per a la realització d’activitat 
fisicoesportiva.

OBJECTIUS

Conèixer els facilitadors i obstacles de cada entorn

Enquesta de l' "Autoinforme de Barreras i Motivos para la 
Práctica de Ejercicio Físico", de Capdevila (2005)

58 alumnes de 2n de Batxillerat

RESULTATS

CONCLUSIONS I PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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METODOLOGIA
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URBÀ RURALOBSTACLES FACILITADORS

Tenir mandra: 
Vincular les activitats a l’oci i al temps lliure.
Incloure rutines saludables.
Buscar feina activa a mitja jornada.

Tenir massa feina:
Activitats atractives i variades.

Aprofitar espais propers.

No trobar temps:
Ensenyar a gestionar el temps.

Tenir mandra:
Oferir més varietat física a les adolescents. 

Per mantenir-me sa:
Recomanació mèdica d’AF als subjectes 
sedentaris.

Perquè em produeix diversió:
Activitats variades amb component lúdic.

Em fa sentir bé:
Reducció de l'estrès i augment de la força i 
energia. 

Perquè gaudeixo competint:
Treballar els valors de l’esport competitiu.

URBÀ

RURAL

Projecte impulsat des 
de l’àrea d’EF

Treball dels quatre continguts d’EF.
Finalitat lúdica.
Participació reconeguda.

!
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ


