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L’efecte de les intervencions escolars en la 
promoció d’activitat física 

The effect of school-based interventions on 
promoting physical activity

Adrià Muntaner
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Resum:

L’entorn escolar és considerat el més adequat per implementar-hi intervencions que contrarestin la inactivitat 
física, tot i que encara hi ha controvèrsia sobre quina és la millor estratègia. L’objectiu d’aquest article va ser revisar 
d’una manera sistemàtica les intervencions escolars actuals en la promoció de l’activitat física. Varen ser inclosos en 
la revisió estudis controlats i aleatoritzats duts a terme a les escoles, que haguessin inclòs alguna mesura d’activitat 
física o de condició física i en els quals haguessin participat nins de sis a dotze anys, i que foren publicats entre els 
anys 2007 i 2012. En aquesta revisió, entre el 70-80% dels estudis varen ser efectius. La intervenció basada en la 
combinació de diferents components va ser l’estratègia més consistent.

Paraules clau: nins/es, activitat física, promoció de la salut.

Abstract:

School-based interventions are thought to be the most appropriate, effective way of counteracting low 
physical activity, although controversy surrounds what the best strategy is. This paper aims to make a systematic 
review of current interventions in schools. Random controlled trials in schools with some resulting measurement of 
physical activity or fitness were reviewed, using a population aged 6 to12 and studies published from 2007 to 2012. 
In the review, 70 to 80% of the trials were found to be effective. The most consistent intervention strategy was based 
on combination of different components.
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Introducció

Hi ha estudis recents que posen de manifest que la condició física és un predictor 
important de morbiditat i mortalitat en adults i un indicador potent de l’estat de salut de 
nins i adolescents. Afirmen que està estretament relacionada amb l’obesitat, un problema 
de primer ordre en la majoria de les societats desenvolupades. La condició física dels nins 
està directament associada amb el seu nivell d’activitat física moderada i vigorosa diària, 
que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha d’arribar a seixanta minuts diaris. 
Tot això, indica que és necessari fomentar programes d’intervenció centrats d’una manera 
específica a millorar la condició física i a incrementar l’activitat física en nins/es escolars 
com a mesura per promoure la salut general i cardiovascular en particular. Desenvolupar 
iniciatives per promoure l’activitat física en general és una prioritat i l’escola és un bon lloc 
per fer-les. El sistema educatiu, els costums socials i l’evolució de la societat de consum ens 
han delegat una societat sedentària i les escoles han d’actuar-hi i incrementar l’activitat física. 
L’objectiu d’aquest article és fer una revisió sistemàtica dels estudis sobre intervencions que 
pretenen augmentar l’activitat física dels nins/es escolars.

Beneficis de l’activitat física
L’evidència científica revisada pel que fa a aquest grup de població sosté que l’activitat 

física reporta en general beneficis fonamentals per a la salut de nins/es (Janssen i Leblanc, 
2010). Els resultats de diversos estudis conclouen que l’augment de l’activitat física està 
associat a uns paràmetres de salut favorables. Hi ha diversos treballs experimentals que posen 
en relleu una associació entre les intervencions d’activitat física i la millora dels indicadors 
de salut. Per abordar d’una manera organitzada les evidències, formularem els resultats de 
la nostra recerca exposant els beneficis des d’un punt de vista fisiològic, psicològic i del 
rendiment acadèmic. Els antecedents revisats indiquen que l’activitat física aporta beneficis a 
diferents nivells:

— A nivell fisiològic, la relació entre obesitat i activitat física en nins/es ha estat 
extensament estudiada. Hi ha diversos estudis que mostren una relació inversa 
entre ambdós paràmetres (Dencker et al. 2006; Guerra et al. 2006; Ness et al. 2007; 
Veugelers, Fitzgerald 2005). Algunes intervencions, mitjançant l’activitat física en 
joves amb sobrepès o obesitat, observen canvis en l’índex de massa corporal (IMC), 
greix corporal i/o abdominal (Bell et al. 2007; Carrel et al. 2005; Jago et al. 2006). 
També han estat revelades millores cardiovasculars en nins/es com a conseqüència 
de l’activitat física, i també una millora significativa de les variables insulíniques 
intervingudes mitjançant l’exercici (Carrel et al. 2005; Ewart et al. 1998; Meyer et 
al. 2006). Els estudis consultats mostren una relació positiva entre exercici físic, 
colesterol total i nivells de triglicèrids (Bell et al. 2007; Ewart et al. 1988). En la 
literatura científica, trobam una certa evidència que l’exercici físic redueix la pressió 
arterial sistòlica (Ewart et al. 1998) i diastòlica (Bell et al. 2007). Les forces de tracció i 
compressió de les contraccions musculars durant l’activitat física tenen una influència 
favorable en el teixit ossi (Mackelvie et al. 2003; Mickay et al. 2005).
— A nivell psicològic, l’exercici físic durant la infantesa exerceix un efecte beneficiós 
sobre diversos indicadors de salut mental. Els símptomes depressius són correlacionats 
inversament amb la pràctica d’activitat física en nins/es, tal com mostren alguns estudis 
(Annesi 2005; Tao et al. 2007). Cal esmentar que un estudi transversal va observar 
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una associació contrària entre activitat física i ansietat (Parfitt et al. 2005). Positius 
i contundents efectes són detectats entre exercici físic i millores en l’autoestima 
(Ekeland et al. 2004).
— Respecte del rendiment acadèmic, hi ha estudis que sustenten que l’activitat física 
produeix beneficis en diferents paràmetres, però, també segons l’evidència consultada, 
constatam que pot tenir influències beneficioses en el rendiment acadèmic dels nins/
es. En diferents intervencions ha estat observada una millora de la concentració, 
creativitat, motivació i més bons resultats en les proves acadèmiques (Ericsson 2008; 
Tremarche et al. 2007).

Predictors d’activitat física en nins/es en edat escolar
La inactivitat física en nins/es i adolescents és una de les principals preocupacions de 

la salut pública (Andersen et al. 2006; Dollman et al. 2005). Ha estat demostrat que els nivells 
d’activitat física en aquest sector de població tendeixen a disminuir a mesura que els nins/es 
avancen de la infantesa a l’adolescència (Nader et al. 2008). El comportament de l’activitat 
física està influenciat per una complexa interacció de factors d’índole diversa (Sallis et al. 
1999). Hi ha evidència científica que l’activitat física disminueix en contextos específics, 
com el transport actiu, esports organitzats, temps lliure per fer exercici i l’educació física 
(French et al. 2001; Harten 2005). Amb el coneixement dels beneficis que la pràctica regular 
d’activitat física atorga, moltes de les intervencions han tractat d’augmentar-ne els nivells 
en nins/es. Però, per millorar l’eficàcia de les intervencions, cal comprendre els factors clau 
que influeixen en els determinants de l’activitat física. Fins avui, un ampli ventall de factors 
han estat investigats, inclosos determinants demogràfics, biològics, socials, ambientals i 
psicològics, i prova d’això és la gran diversitat de literatura publicada sobre els predictors 
d’activitat física en nins/es i que encara ha augmentat substancialment els últims anys (Giles 
et al. 2005). Un gran nombre de revisions sistemàtiques han intentat sintetitzar la literatura 
existent al respecte (Bauman et al. 2002; Biddle et al. 2005; Craggs et al. 2011; Sallis et 
al. 1999; Stanley et al. 2012; Varen Der Horst et al. 2007). La diversitat en el disseny de 
la investigació, els enfocaments teòrics, els mètodes de mesura, les anàlisis estadístiques, 
els grups de població i els correlats investigats fan difícil entendre l’evidència i treure’n 
conclusions adequades (Carrel et al. 2005).

Mètode

L’objectiu d’aquesta revisió va ser compilar els estudis publicats el període de gener 
de 2007 a desembre de 2012, que mostren l’evidència dels efectes de les intervencions sobre 
la promoció d’activitat física en nins/es escolars. Varen ser identificats articles rellevants a 
través d’una recerca computada entre la bibliografia de les bases de dades PubMed, PsychInfo, 
Medline, Embase i Sportdiscus. Va ser aplicada una estratègia de recerca individualitzada per 
les diferents bases de dades, que incloïa combinacions de les paraules «escola», «activitat 
física», «intervenció».

Criteris d’inclusió
Els diferents criteris d’inclusió per a aquesta revisió varen ser: (1) estudis randomitzats 

(RCT) i assaigs de control (CT); (2) intervencions el màxim component de les quals fos la 
promoció de l’activitat física i/o el seu increment; (3) estudis que incloguessin nins/es de sis a 
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dotze anys; (4) una durada mínima de la intervenció de tres mesos; (5) intervencions portades 
a terme en horari escolar o fora de l’horari escolar; (6) el grup control no havia d’haver 
rebut la intervenció; (7) que es revelassin anàlisis estadístiques sobre l’activitat física. Les 
intervencions en nins/es amb alguna malaltia en varen ser excloses.

 
Recopilació de dades i anàlisi

Els resums de totes les estratègies de recerca varen ser importades a RefWorks i 
varen ser seleccionades de manera independent. Quan hi havia diverses publicacions del 
mateix article, va ser inclòs el més complet. Va ser resumit cada estudi i varen ser descrits les 
característiques dels participants, la durada de les intervencions, l’enfocament dels estudis 
(àmbit escolar, família o comunitat), l’aplicació de la intervenció pels professors d’educació 
física, l’obligatorietat de les intervencions, el mètode d’avaluació dels resultats i el seguiment. 
La qualitat metodològica dels estudis es va comparar incloent-hi els mètodes d’identificació 
dels grups d’intervenció i de control i la selecció dels participants per mesurar-ne els resultats 
i anàlisis estadístics emprats.

Resultats

6.174 varen ser els estudis suggerits per les bases de dades mitjançant la combinació 
de les paraules clau (n:2.600 PubMed, n:402 PsychInfo, n:2.389 Medline, n:224 Embase, 
n:559 Sportdiscus). Setze estudis varen complir els criteris d’inclusió (12 RCTs i 4 CT) 
(Boyle-Holmes et al. 2010; Gentile et al. 2009; Gorely et al. 2009; Graf et al. 2008; Hardman 
et al. 2011; Kriemler et al. 2010; Magnusson et al. 2011; McNeil et al. 2009; Naylor et al. 
2008; Resaland et al. 2011; Ridgers et al. 2007; Salmon et al. 2008 ; Sigmund et al. 2012; 
Thivel et al. 2011; Verstraete et al. 2007; Walther et al. 2009). Deu dels setze estudis informen 
efectes en l’activitat física; vuit dels setze mostren efectes en la condició física dels subjectes. 
Dos dels estudis es varen fer al Canadà; dos, als EUA; onze, a Europa, i un, a Austràlia. La 
mostra dels estudis inclosos en la revisió oscil·len entre 176-1.464 i una durada mitjana de sis 
mesos i quatre anys, incloent-hi sis estudis d’una durada de més d’un any (Boyle-Holmes et 
al. 2010; Graf et al. 2008; Magnusson et al. 2011; Resaland et al. 2011; Sigmund et al. 2012). 
Tots els estudis estaven centrats en nins/es en edat escolar. Al voltant d’onze estudis varen 
ser obligatoris i la resta varen ser voluntaris; també alguns dels estudis varen comptar amb 
la participació dels familiars. Les intervencions varen ser aplicades per professors en nou 
estudis. Del total, n’hi va haver dos que varen utilitzar qüestionari per avaluar l’activitat física 
(Boyle-Holmes et al. 2010; McNeil et al. 2009) i la resta, acceleròmetres o podòmetre.

Cada un dels estudis va ser diferent i no n’hi va haver cap que partís del mateix 
tipus d’intervenció. En general, dues de les intervencions es varen centrar en canvis en el 
medi ambient; quatre varen proposar canvis curriculars i tres, canvis educacionals; els altres 
estudis varen aplicar qualsevol combinació d’enfocament entre educació, medi ambient i 
canvi curricular. Al voltant de la meitat de programes suposen un augment de la durada 
o freqüència de les classes d’educació física; d’altres, aturades enmig de les classes, 
implementar el material esportiu, deures d’activitat física, i, a més, la majoria de programes 
afegeixen algun tipus de canvi curricular, com ara augmentar les classes d’educació física 
durant l’horari escolar o com a part integrant del pla d’estudis normal.
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Graella 1. Visió dels estudis inclosos en la revisió, classificats
per l’efectivitat en l’activitat física i en les capacitats físiques

Estudi (primer autor i 
any de publicació)

Variables observades: 
instrument de mesura 

Resultats

Activitat física Condició física

Boyles-Holmes 2010 AF: qüest.        +
Gentile 2009 AF: pod., qüest. 0 (tots), + (nines)
Gorely 2009 AF: pod., ac., CF: test + 0
Graf 2008 CF: test 0
Hardman 2010 AF: pod.        +
Kriemler 2010 AF: ac., CF: test + +
Magnusson 2011 AF: qüest., ac. +(nins)
McNeil 2009 AF: qüest. +
Naylor 2008 AF: pod., qüest., CF: test + +
Resaland 2009 CF: VO2màx. +
Ridgers 2007 AF: ac. +
Salmon 2008 AF: ac. +
Sigmund 2012 AF: ac. +
Thivel 2011 CF: test +
Verstraete 2007 AF: qüest., acc., CF: test + 0
Walther 2009 CF: VO2màx. +

+: efecte positiu significatiu de la intervenció; 0: cap efecte de la intervenció.
AF: activitat física; CF: condició física; ac: AF mesurada amb acceleròmetres; pod: AF mesurada amb podòmetres; 
qüest: utilització de qüestionari per avaluar l’AF; test: CF valorada amb test; VO2màx: CF avaluada amb el consum 
màxim d’oxigen. 

Conclusió

L’entorn escolar ha estat definit com l’escenari ideal per a les intervencions en la 
promoció de l’activitat física. En aquest ambient, és possible arribar a tota la població sense 
haver de discriminar ni estigmatitzar. Hi ha estudis recents que mostren que, en general, la 
promoció de l’activitat física a l’escola és efectiva. Es va observar que les intervencions 
multicomponents que combinen aspectes curriculars, educacionals i mediambientals són més 
efectives que si se centren en un únic aspecte. Respecte de la literatura revisada, identificam 
setze estudis que varen complir els criteris d’inclusió i que varen revelar efectes significatius 
en almenys una mesura de l’activitat física, i hi va haver cinc estudis de vuit, que varen mostrar 
una significativa efectivitat positiva en la condició física. Aquestes troballes documenten la 
forta evidència que les intervencions escolars són capaces d’augmentar l’activitat física i 
possiblement millorar la condició física dels nins/es.

En observar els estudis, corroboram que els de més qualitat i rellevància per a la salut 
pública són intervencions de més d’un any de durada, que tenen un argument curricular de 
la matèria d’Educació Física, modificacions ambientals o de les classes, o una combinació 
d’aquestes variables. Aquests reeixits programes varen ser integrats en el currículum escolar, 
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varen ser impartits per professors de la matèria d’Educació Física i varen intentar involucrar 
les famílies facilitant-los informació. Tot i que cal ser cautelosos per extreure’n conclusions, 
sembla que un programa multicomponent obligatori amb la participació d’especialistes i amb 
el suport de les famílies és eficaç per augmentar l’activitat física amb nins/es. No obstant 
això, hi ha pocs estudis que s’hagin centrat en l’efecte específic d’augmentar la intensitat de 
les classes d’Educació Física (per volum o nombre de classes setmanals donades).

Aquestes troballes ens obren al debat i a la reflexió sobre la importància de l’Educació 
Física en els plantejaments curriculars i sobre la necessitat de dissenyar programes 
d’intervenció a través de les classes d’aquesta àrea, en concordança amb altres professionals, 
per incrementar l’activitat física entre la població infantil, sense oblidar la resta de continguts 
del currículum que s’han de treballar. És evident la importància de les sessions d’Educació 
Física en el còmput setmanal per complir les recomanacions de salut i no per prioritzar 
uns continguts respecte d’uns altres, perquè, d’una manera indirecta, tots condueixen a 
una millora de l’estat de salut. En aquest sentit, el nostre grup d’investigació ha abordat 
aquesta temàtica en diverses intervencions (Vidal et al. 2011; Vidal et al. 2012) mitjançant 
programes d’educació postural, que varen obtenir efectes significativament positius en el 
grup experimental.
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