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1. Carta de presentació 

Benvolguda Sra. Directora Elisabeth Colomer,  

El meu nom és Marc Moya Ruiz, estudiant de 4rt curs de CAFE (Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport) a la Universitat de Vic. 

Com a estudiant del últim curs de CAFE he de realitzar el treball final de grau (TFG), 

que consisteix en un treball de recerca sobre l’àmbit de l’activitat física i salut. La meva 

proposta de recerca és: Estudi i anàlisi dels hàbits esportius dels alumnes del IES Isaac 

Albèniz, el motiu d’elecció d’aquest centre és perquè sóc antic alumne. 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) els adolescents han de realitzar una 

hora diària d’activitat física, ja que la inactivitat física és el quart factor de risc de 

mortalitat del món i practicant, activitat física regular es redueix el risc de patir 

malalties cardiovasculars i metabòliques. 

El present estudi pretén investigar quins són els hàbits esportius dels alumnes, quines 

activitats realitzen, quina freqüència, motius d’elecció, qui ha abandonat la pràctica 

esportiva i perquè, ja que són aspectes que van intrínsicament relacionats amb la 

pràctica esportiva dels adolescents.    

Es pretén fer un anàlisi dels hàbits esportius mitjançant una enquesta autoadministrada 

als alumnes de 1er a 4rt d’ESO, l’enquesta té una durada de 15 minuts aproximadament, 

i té com a objectius: 

1. Identificar els hàbits esportius dels alumnes. 

2. Identificar els motius d’abandonament i de pràctica esportiva.   

 La informació facilitada per l’enquesta serà estrictament confidencial, i només 

s’utilitzarà per la realització del treball mantenint l’anonimat del alumnat. Aquest estudi 

pot ser de gran utilitat pel centre: primer perquè es coneixerà els hàbits esportius dels 

IES, i així més endavant es poden proposar estratègies o formules són viables per una 

millora d’hàbits esportius.  

Agraïm la seva atenció i apreciem el seu interès i participació en l’estudi.      
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1.1 Carta de presentació de la universitat 

 

 

A l’atenció de Elisabeth Colomer 

Director/a o Responsable del IES Isaac Albèniz 

Benvolgut/da, 

L’estudiant Marc Moya Ruiz de 4rt curs del Grau de Ciències de l’Activitat Física i 

l’Esport  està realitzant el Treball de Final de Grau (TFG) sobre el tema “Anàlisi dels 

hàbits esportius dels alumnes de l’ESO d’un Institut de Badalona”.  

Aquest treball és una assignatura comú a tots els plans d’estudi dels graus 

universitaris i comporta, entre altres tasques, la realització d’una investigació o projecte 

per als quals possiblement l’estudiant necessitarà recollir dades en la vostra institució. 

 

El motiu d’aquesta carta és comunicar-vos aquest fet i demanar la vostra col·laboració 

en allò que l’estudiant necessiti i sigui possible i raonable facilitar. Si pel tipus de dades 

o activitats (per exemple: gravació d’imatges, qüestionaris als alumnes o persones, 

etc.) penseu que cal demanar una autorització expressa a les famílies, us agrairem 

que, a través del mateix estudiant, ens ho feu saber. Així com també us agrairem que 

ens indiqueu si voleu fer-ho des del centre amb el formulari que ja teniu, o bé cal que 

us en fem arribar un des de la Facultat. 

 

L’estudiant ha signat un document de compromís ètic a través del qual es compromet 

a: “respectar els drets fonamentals de les persones, siguin infants o persones adultes; 

demanar el consentiment de les persones que col·laborin o participin en el treball; 

respectar l’esfera privada de totes les persones, grups o institucions que participin o 

estiguin relacionades amb el treball; utilitzar la informació obtinguda només amb 

finalitats científiques i donar compte dels resultats del treball a les persones, grups o 

institucions col·laboradores”. Si voleu una còpia d’aquest document us el farem arribar. 

 

Agraint la vostra col·laboració, us saluda molt cordialment en nom de la Facultat i resta 

a la vostra disposició, 

Alba Pardo Tutor/a del TFG  

Vic,  01…..  de ……febrer……… de …2013 
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2. Enquesta dels hàbits esportius 

Paraules clau:  

- L’activitat física és refereix a qualsevol exercici físic planificat  amb l’objectiu de 

millorar o de mantenir la forma física. 

 

- L’activitat física organitzada és la que es realitza sota la supervisió d'una persona 

encarregada de conduir l'activitat (tècnic  esportiu, entrenador, monitor, entre d'altres) 

fora de l'horari lectiu.  

 

- L’activitat física no organitzada es caracteritza per fer-se de manera autònoma, és a 

dir, fora del marc d'una organització i sense la supervisió d'una persona encarregada de 

conduir l'activitat. 

Preguntes de l’enquesta 

1. A quin curs vas? 

 

2. Edat? 

 

3. Sexe?                 Noi                    Noia 

 

4. T’agrada l’activitat física?            Si              No 

 

5. Els teus pares els hi agrada l’activitat física?(Si algun dels dos li agrada marca si) 

           Si              No 

6. Els teus pares practiquen algun cop per setmana?          1 cop/set.             2 cops/set.                    

         3 o més cops/set.              No en practiquen 

 

7. Els teus germans els hi agrada l’activitat física?            Si              No 

 

8.  Els teus germans/es practiquen algun cop per setmana?             1 cop/set.         

     2 cops/set.             3 o més cops/set.            No en practiquen 

                

9. Realitzes activitat física organitzada?           Si              No 

 

Si la resposta ha sigut no passes a la pregunta 13 
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10. Quin tipus d’activitat física organitzada practiques? 

 

    Esports d‘equips                  Esports individuals     Altres     

       Futbol                                                           Tennis 

       Bàsquet                                                       Atletisme 

       Handbol                                                      Gimnàstica 

       Voleibol                                                      Esports de lluita 

       Rugbi                                                           Activitats coreogràfiques  

                                                                             Activitats de gimnàs      

                                                                            Natació 

                                                                            Ciclisme 

11. Quina és la freqüència setmanal de pràctica d’aquesta activitat? 

 

           1-2h                   <2-4h                  < 4-6h                 <6-8h              <8h 

 

12. Perquè fas activitat física organitzada? 

              Per diversió                Per salut               Per fer o estar amb els amics           Per competir  

        Altres: 

13. Realitzes activitat física no organitzada?             Si              No 

 

Si la resposta ha sigut no passes a la pregunta 17 

 

14. Quin tipus d’activitat física no organitzada practiques? 

 

      Córrer             Nedar                Activitats de gimnàs             Bicicleta            

 

     Esports d’equip              Patinar            Esports aquàtics        Altres: 

 

15. Quina és la freqüència setmanal de pràctica d’aquesta activitat? 

 

           1-2h                   <2-4h                  <4-6h                 <6-8h               <8h 

 

16. Perquè fas activitat física no organitzada? 

              Per diversió                Per salut               Per fer o estar amb els amics           Per competir  

        Altres: 
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17.  Has abandonat la pràctica d’activitat física en l’últim any?                Si              No  

 

18.  Si no fas activitat física, quins són els motius? 

 

       Falta de temps             Falta de recursos econòmics                 Perquè no m’agrada 

 

       Falta d’informació              Falta de instal·lacions                      Manca de motivació 

 

       Falta de suport de familiars i amics                Altres: 

 

19. T’agrada l’assignatura d’educació física?              Si              No 

 

20. En l’assignatura d’educació física creus que el professorat es preocupa perquè  l’alumne 

participi i tingui uns hàbits esportius? 

             Poc                          Suficient                 Bastant                Molt 

  

21. En quina mesura  promociona el centre l’activitat física, com per exemple mitjançant 

xerrades, activitats extraescolars,  realitzant competicions... ? 

 

             Poc                          Suficient                 Bastant                Molt 

 

22. Realitza una proposta per promocionar l’activitat física al centre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració en aquest estudi. 
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3. Competició del bàsquet escolar 

COMPETICIÓ BÀSQUET PATI 

ORGANITZACIÓ I NORMATIVA: 

a) És una competició  que es farà al llarg de tot el curs ( de novembre a abril).  

b) La competició es realitzarà per cicles. 

c) Es portarà a terme els principalment els Dijous. 

d) A cada pati, es jugaran 1 partit per cicle seguint l’ordre de joc establert per cada 

dia. En cas de pluja, el partit es suspendrà fins nou avis. 

e) Els partits tindran una durada de 20 minuts cada un i seran arbitrats pels propis 

jugadors  o  algun alumne de Btx. 

f) Per partit guanyat es sumaran 3 punts, per partit perdut,  0 punts i per partit 

empatat es sumarà 1 punt. En cas que la lliga s’acabi en empat de punts entre 

el 1r i el 2n classificat es portarà a terme un partit de desempat d’una durada 

de 30 minuts. 

 

REGLAMENT A SEGUIR: 

a) Si un equip no es presenta, automàticament haurà perdut el partit i, per tant, 

l’equip contrari sumarà 3 punts. 

b) Es seguirà la normativa vigent del Bàsquet amb la única excepció que amb 

qualsevol rebot s’ha de sortir de l’ampolla per continuar el joc i poder fer 

cistella. 

c) Si el comportament d’un equip és reiteradament negatiu i rep més d’una 

expulsió al llarg de diversos partits, serà retirat immediatament de la 

competició. 
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4. Competició del futbol escolar 

COMPETICIÓ FUTBOL SALA PATI 

Organització i normativa: 

a) És una competició que es farà al llarg de tot el curs ( de novembre a març). 

La competició es realitzarà per cicles. 

b) Es portarà a terme els Dimecres i Dijous 

c) A cada pati, es jugaran 2 partits seguint l’ordre de joc establert per cada dia. 

En cas de pluja, el partit es suspendrà fins nou avis. 

d) Els partits tindran una durada de 15 minuts cada un i seran arbitrats per en 

Lucas de 4t ESO  o  algun alumne de Btx, però sempre controlat per la Laura 

(que controla el temps). 

e) Per partit guanyat es sumaran 3 punts, per partit perdut 0 punts i per partit 

empatat es sumarà 1 punt. En cas que la lliga s’acabi en empat de punts 

entre el 1r i el 2n classificat es portarà a terme un partit de desempat d’una 

durada de 30 minuts. 

f) Reglament a seguir: 

- Si un equip no es presenta, automàticament haurà perdut el partit i, per 

tant, l’equip contrari sumarà 3 punts. 

- El servei de centre es realitzarà sempre cap endavant. 

- Els serveis de banda i de corners es realitzen amb el peu. 

- Es disposa de 5 segons per realitzar el servei de banda o corner, si se 

supera aquest temps, la possessió passarà a l’altre equip. 

- El porter, quan la pilota ha sortit per la línia de fons, només pot treure 

amb la mà. En canvi, si el porter fa un servei després d’haver realitzat 

una aturada pot treure amb la mà o el peu. 

- A partir del moment que un equip realitza més de 5 faltes, totes les 

faltes que li xiulin en contra, seran sancionades amb doble penal (xut 

directe contra el porter sense cap barrera, a una distància de 12 

metres). 

- Qualsevol falta de respecte a l’àrbitre serà sancionada automàticament 

amb l’expulsió directe. Així mateix, també es sancionarà amb l’expulsió 

directe, qualsevol falta de respecte a l’equip contrari o qualsevol acció 

que l’àrbitre consideri greu. A partir d’aquell moment, l’equip jugarà amb 

un jugador menys durant 2 minuts. Transcorregut aquest temps, l’equip 
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sancionat podrà incorporar un jugador al camp, que en cap cas serà el 

jugador expulsat. 

- Si el comportament d’un equip és reiteradament negatiu i rep més d’una 

expulsió al llarg de diversos partits, serà retirat immediatament de la 

competició. 
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5. Gràfiques del SPSS 

Figura1. Barreres que dificulten la pràctica 

 
Sexe 

Total Noi Noia 

Si no fas activitat 

física, quins són els 

motius? 

Falta de temps Recuento 101 96 197 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

51,3% 48,7% 100,0% 

Falta de recursos 

econòmics 

Recuento 15 17 32 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

46,9% 53,1% 100,0% 

Perquè no m'agrada Recuento 7 9 16 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

43,8% 56,3% 100,0% 

Falta d'instal·lacions Recuento 1 1 2 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

50,0% 50,0% 100,0% 

Manca de motivació Recuento 11 13 24 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

45,8% 54,2% 100,0% 

Falta de suport de 

familiars i amics 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

100,0% ,0% 100,0% 

Altres Recuento 12 8 20 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

60,0% 40,0% 100,0% 

no contesta Recuento 4 0 4 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

100,0% ,0% 100,0% 
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Falta de temps i 

manca de motivació 

 

 

 

Recuento 

 

 

14 

 

 

5 

 

 

19 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

73,7% 26,3% 100,0% 

Falta de temps i falta 

de recursos econòmics 

Recuento 8 6 14 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

57,1% 42,9% 100,0% 

Falta de temps, falta 

de recursos econòmics 

i manca 

d'instal·lacions 

Recuento 7 3 10 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

70,0% 30,0% 100,0% 

Falta de temps i 

manca d'informació 

Recuento 5 2 7 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

71,4% 28,6% 100,0% 

Perquè no m'agrada i 

per falta de suport 

familiar/amics 

Recuento 1 4 5 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

20,0% 80,0% 100,0% 

Falta de temps, manca 

de recursos ecònomics 

i manca de motivació 

Recuento 5 2 7 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

71,4% 28,6% 100,0% 

Perquè no m'agrada i 

manca de motivació 

Recuento 4 5 9 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

44,4% 55,6% 100,0% 

Total Recuento 196 171 367 

% dentro de Si no fas 

activitat física, quins 

són els motius? 

53,4% 46,6% 100,0% 
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Figura 2. Motius de pràctica d’AF organitzada 

 Sexe 

Total Noi Noia 

Perquè fas activitat 

física organitzada? 

Per diversió Recuento 38 31 69 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

55,1% 44,9% 100,0% 

Per salut Recuento 13 9 22 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

59,1% 40,9% 100,0% 

Per fer o estar amb els 

amics 

Recuento 8 8 16 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

50,0% 50,0% 100,0% 

Per competir Recuento 18 7 25 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

72,0% 28,0% 100,0% 

Per diversió i salut Recuento 15 10 25 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

60,0% 40,0% 100,0% 

Per diversió i competir Recuento 17 3 20 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

85,0% 15,0% 100,0% 

Per salut, competir i 

diversió 

Recuento 5 7 12 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

41,7% 58,3% 100,0% 

Per salut i estar amb 

amics 

Recuento 3 2 5 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

60,0% 40,0% 100,0% 
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Per diversió, per salut, 

fer amics i competir 

 

 

 

 

Recuento 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

15 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

60,0% 40,0% 100,0% 

 

Per salut i competir 

  

1 

 

1 

 

2 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

50,0% 50,0% 100,0% 

Per diversió, salut i fer 

o estar amb amics 

Recuento 3 1 4 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

75,0% 25,0% 100,0% 

Per diversió, competir i 

fer/estar amb als 

amics 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

100,0% ,0% 100,0% 

Per diversió i fer/estar 

amb als amics 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 132 86 218 

% dentro de Perquè 

fas activitat física 

organitzada? 

60,6% 39,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

Figura 3. Motius de pràctica d’AF no organitzada 

 
Sexe 

Total Noi Noia 

Perquè fas activitat 

física no organitzada? 

Per diversió Recuento 47 29 76 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

61,8% 38,2% 100,0% 

Per salut Recuento 39 37 76 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

51,3% 48,7% 100,0% 

Per o estar amb els 

amics 

Recuento 14 11 25 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

56,0% 44,0% 100,0% 

Per competir Recuento 3 2 5 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

60,0% 40,0% 100,0% 

Altres Recuento 1 3 4 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

25,0% 75,0% 100,0% 

Per diversió i salut Recuento 13 11 24 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

54,2% 45,8% 100,0% 

Per diversió i competir Recuento 2 0 2 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

100,0% ,0% 100,0% 

Per salut, competir i 

diversió 

Recuento 4 6 10 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

40,0% 60,0% 100,0% 

Per salut i estar amb 

els amics 

Recuento 1 1 2 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

50,0% 50,0% 100,0% 
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Per diversió, salut, fer 

amics i competir 

 

 

Recuento 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

50,0% 50,0% 100,0% 

Per diversió, salut i fer 

o estar amb amics 

Recuento 4 3 7 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

57,1% 42,9% 100,0% 

Per diversió i fer/estar 

amb als amics 

Recuento 1 2 3 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

33,3% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 131 107 238 

% dentro de Perquè 

fas activitat física no 

organitzada? 

55,0% 45,0% 100,0% 

 

 


