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Resum
Els objectius d’aquest estudi van ser descriure, atesa l’edat dels estudiants, l’esforç 
percebut, la satisfacció, el temps útil i el temps disponible en una unitat didàctica de 
mímica i dramatització en estudiants d’educació primària, i analitzar la variabilitat in-
tersessió i l’associació entre les diferents variables. Els resultats obtinguts en aquest 
treball mostren que els estudiants experimenten un esforç percebut baix (2.48 ± 2.33 
sobre 10) però una gran satisfacció (3.52 ± 2.68 sobre una escala de –5 a +5 punts) 
durant les sessions de mímica i dramatització, dins del bloc d’expressió corporal. 
D’altra banda, dels 90 minuts setmanals d’educació física prevists en l’horari oficial, 
la mitjana de temps útil per sessió va ser de 53.22 ± 10.52 min setmanals (58 % del 
temps total), dels quals només 27.06 ± 6.97 min (30 % del temps total) corresponen al 
temps disponible, dades molt allunyades de les recomanacions sobre activitat física 
en edat escolar.

Paraules clau: educació física, currículum, ensenyament, didàctica, expressió 
corporal
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Introducció
En el currículum oficial d’educació primària, els con
tinguts d’educació física (EF) estan dividits en dife
rents blocs que contribueixen al desenvolupament inte
gral dels estudiants (LOMCE, 2013). Però, tot i que el 
 currículum oficial estableix que tots els blocs són impor
tants, treballs anteriors han demostrat que en educació 
primària (EP) el bloc d’expressió corporal (EC) és el 
que menys presència té dins de les programacions d’EF 
(Coterón i Sánchez, 2012) i és el menys valorat pels do
cents (Archilla i Pérez, 2012). No obstant això, pel fet 
que l’EC permet prendre consciència del cos, possibilita 
aconseguir una progressiva sensibilització des del punt 
de vista motriu i expressiu, i a més facilita el desen
volupament de la creativitat (Loveless et al., 2005), és 
important que s’inverteixi el temps adequat dins de les 
programacions a aquest bloc de continguts (Archilla i 
Pérez, 2012). Aquest bloc abasta els continguts dirigits a 
fomentar la comunicació i l’expressivitat a través del cos 
i el moviment, com són la dansa, el ritme, la imitació, la 
mímica o la dramatització (LOMCE, 2013).

Amb la finalitat de conèixer les característiques que 
tenen les unitats didàctiques amb continguts d’EC, con
cretament les basades en mímica i dramatització, pot 
resultar necessari analitzarles des de diferents punts 
de vista. D’una banda, s’ha mesurat la intensitat global 
de les sessions d’EF mitjançant les escales de percepció 
de l’esforç (RPE), ja que s’ha observat que és una eina 
senzilla i útil per quantificar l’esforç en les sessions 
d’EF (Kang et al., 2003). Per a la seva utilització en 
EP, destaca l’escala OMNI de percepció de l’esforç que 
va ser desenvolupada per al seu ús amb nenes i nens i 
que ha demostrat una alta correlació amb varia bles ob
jectives (Kang et al., 2003; Robertson, 2004). Utilitzant 
aquesta escala, estudis anteriors han mesurat l’esforç 
percebut d’estudiants d’EP durant diferents activitats en 
les sessions d’EF (Bendiksen et al., 2014), concloent 
que l’EC és el contingut en el qual es dona un menor 
esforç percebut (HernándezÁlvarez et al., 2010). Des 
d’un altre punt de vista, un altre dels factors que ha tin
gut especial atenció en la recerca ha estat l’estudi de 
les emocions i de la satisfacció dels estudiants en les 
sessions d’EF. La satisfacció dels estudiants pot ava
luarse de diferents formes (Ekkekakis, 2012), sent un 
dels mètodes més estesos la Feeling Scale (FS) (Hardy 
i Rejeski, 1989), que mesura la resposta afectiva a una 
activitat mitjançant l’experiència subjectiva d’un senti
ment positiu o negatiu (Schneider i Kwan, 2013). L’ex
periència afectiva o satisfacció depèn de diferents varia
bles, entre les quals destaca la naturalesa de l’activitat 
realitzada (Wei et al., 2006).

Pot resultar important conèixer la satisfacció dels es
tudiants d’EP cap a l’EC, ja que una alta satisfacció està 

relacionada amb una major adherència a l’activitat física 
(Kwan i Bryan, 2010), amb una major motivació cap a 
l’exercici físic (Focht, 2009), una major diversió durant 
la sessió i una retenció a llarg termini de l’aprenentat
ge (Parfitt et al., 2006). Encara que durant les activi
tats d’EC els estudiants experimenten, majoritàriament, 
emocions positives (Torrents et al., 2011), s’ha expo
sat que l’EC és un contingut que aquests valoren poc 
(Moreno i Hellín, 2007). D’altra banda, es desconeix si 
la percepció de l’esforç i la satisfacció en les sessions 
d’EC varia en funció de l’edat o del curs escolar, per la 
qual cosa cal que es realitzin més estudis que analitzin 
aquests aspectes en estudiants d’EP.

Un altre dels aspectes rellevants a tenir en compte 
en l’aplicació de diferents unitats didàctiques de dife
rents blocs de continguts pot ser el temps que s’hi des
tina (Olmedo, 2000). Estudis anteriors han exposat que 
el temps de programa, és a dir, el temps que oficialment 
es destina a l’EF en l’horari dels centres escolars, no es 
correspon amb el temps útil ni amb el temps disponible 
per a la pràctica (HernándezÁlvarez et al., 2010; Olme
do, 2000), depenent aquests, entre altres aspectes, de la 
mena de sessions plantejades (Calderón i Palao, 2005) i 
del clima motivacional (Silverman, 2005). Resulta im
portant que el temps útil i el temps disponible durant les 
sessions d’EC siguin els majors possibles, ja que aquells 
estudiants que passen més temps realitzant bones pràcti
ques tendeixen a aprendre més (Rink, 2003). Fins i tot 
sabent la importància que pot tenir el fet de conèixer el 
temps disponible per a la pràctica i el temps útil quan 
s’apliquen unitats didàctiques d’EC, no s’han trobat es
tudis científics que analitzin aquestes variables en ses
sions d’EC en l’etapa d’EP.

Per tant, els objectius d’aquest estudi van ser: 1) des
criure, atenent al curs escolar, l’esforç percebut, la sa
tisfacció, el temps útil i el temps disponible en dur a 
terme una unitat didàctica d’expressió corporal, basa
da en la mímica i dramatització, en estudiants d’EP, i, 
2) analitzar la variabilitat intersessió i l’associació entre 
les diferents variables.

Metodologia

Participants
En aquest estudi es va utilitzar una mostra de conve niència 
i van participar 131 estudiants de 1r a 6è curs d’EP 
d’un col·legi públic, dels quals 66 eren noies i 65 nois.

El total de la mostra va ser dividit en sis grups ate
nent al el curs escolar que cursaven els estu diants, de
nominats, primer curs (G1, n = 20), segon curs (G2, 
n = 24), tercer curs (G3, n = 21), quart curs (G4, n = 21), 
cinquè curs (G5, n = 22) i sisè curs (G6, n = 23) d’EP.
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A la taula 1 es presenten l’edat, la massa corporal, l’al
tura i l’índex de massa corporal (IMC) del total dels 
participants i de cadascun dels grups. Abans de co
mençar la recerca, els participants van ser informats 
sobre els procediments, metodologia, beneficis i possi
bles riscos de l’estudi i tots els pares, mares o tutors le
gals van signar el consentiment informat. L’estudi va 
seguir les pautes marcades en la Declaració d’Hèlsin
ki (Associació Mèdica Mundial, 2013) i va ser aprovat 
pel Comitè d’Ètica per a la Recerca amb Éssers humans 
(CEISH codi 2015/147) de la Universitat del País Basc.

Procediment
Entre gener i març del 2016, en les sessions d’EF es va 
dur a terme una unitat didàctica d’expressió corporal, ba
sada en la mímica i la dramatització durant 8 setmanes 
consecutives. Els estudiants van tenir una sessió d’EF 
setmanal, amb una durada de 90 minuts, que va ser im
partida per la docent d’EF del centre. Durant totes les 
sessions es va quantificar l’esforç percebut i la satisfacció 
percebuda pels estudiants que estaven familiaritzats amb 
l’ús de totes dues escales, i al final de cada sessió se’ls 
lliurava un paper en el qual, de manera individual, ha
vien de marcar el seu esforç percebut i la seva satisfacció 
global cap a la sessió. En cada sessió estaven presents 
dos investigadors experts que, mitjançant l’observació di
recta de la sessió i l’ús d’un cronòmetre, registraven el 
temps útil i el temps disponible per a la pràctica.

Percepció subjectiva de l’esforç (RPE). La percep
ció subjectiva de l’esforç va ser avaluada mitjançant 
l’escala OMNI per a nenes i nens (Robertson et al., 
2000), que té un rang de 010 i s’ajuda de descriptors 
visuals i verbals (Robertson, 2004). L’escala OMNI 
havia estat validada per al seu ús amb estudiants d’en
tre 6 i 15 anys.

Satisfacció. La satisfacció percebuda per l’estudiantat 
en cadascuna de les sessions d’expressió corporal es va 
mesurar mitjançant la Feeling Scale (FS) (Hardy i Rejes
ki, 1989). Els/les estudiants avaluaven la seva satisfacció 

Taula 1 
Característiques dels estudiants

Edat (anys) Massa (kg) Alçada (m) IMC (kg·m–2)

Tots 8.56 ± 1.76 33.48 ± 10.31 1.34 ± 0.10 18.15 ± 3.37

G1 6.05 ± 0.21 23.78 ± 5.00 1.19 ± 0.05 16.54 ± 2.62

G2 7.08 ± 0.27 26.45 ± 5.58 1.27 ± 0.04 16.12 ± 2.74

G3 8.05 ± 0.21 33.20 ± 8.39 1.31 ± 0.06 18.86 ± 3.06

G4 9.14 ± 0.35 37.14 ± 8.46 1.39 ± 0.07 18.83 ± 2.64

G5 10.05 ± 0.22 40.97 ± 12.04 1.42 ± 0.05 19.87 ± 4.39

G6 11.13 ± 0.34 40.28 ± 8.01 1.45 ± 0.05 19.06 ± 3.21

Nota. G1-6: grup atenent al curs escolar.

Taula 2 
Activitats realitzades en cada sessió

Sessió Activitats realitzades 

1 Activitats d’imitació en parelles i grups petits.
2 Activitats d’imitació en petits i grans grups.
3 Jocs de mímica individual en grups petits.
4 Jocs de mímica en grups petits i grans.
5 Jocs de mímica en grups grans i amb material.
6 Dramatització: improvisacions.
7 Dramatització: teatre.
8 Dramatització: teatre i construcció d’escenaris.

en una escala bipolar d’11 punts des de –5 (molt mala
ment), fins a +5 (molt bé). La FS havia estat validada 
per al seu ús en el context de l’activitat física.

Temps útil, temps disponible i ràtio temps útil/temps 
disponible. Per registrar el temps útil (min) es va te
nir en compte el moment des que l’alumnat sortia del 
vestidor fins al moment en el qual hi tornava (Olmedo, 
2000), és a dir, el temps total que l’alumnat estava en la 
pista on es desenvolupava la sessió d’EF. Per registrar 
el temps disponible (min) es va tenir en compte única
ment el temps en el qual els estudiants podien realitzar 
accions motrius dins de les sessions d’EF. En aquest cas 
es van excloure els moments en els quals els estudiants 
eren al vestidor, el temps d’explicacions per part del 
personal docent i tot tipus d’interrupcions durant les ses
sions (Olmedo, 2000). Finalment, es va calcular la ràtio 
temps útil/temps disponible dividint els minuts de temps 
útil registrats entre els minuts de temps disponible regis
trats en cadascuna de les sessions.

Programa d’intervenció. El programa va tenir una du
rada de 8 setmanes, amb una sessió setmanal per grup 
de 90 minuts. Totes les sessions van començar amb un 
escalfament estandarditzat de 10 minuts, que consistia en 
una primera fase general d’activació muscular, i una se
gona més específica per a continguts d’EC. En la part 
principal de la sessió els estudiants van realitzar activitats 
d’expressió corporal adaptades a la seva edat, com ara 
mímica, imitar un company o tasques de teatre. (Taula 2)

Anàlisi estadística
Els resultats es presenten com a mitjana ± desviació 
estàndard (DE) de la mitjana. Es va calcular el coefi
cient de variació (CV) intersessió (CV = DE/Mitjana) 
en cadascuna de les variables analitzades tant per a tots 
els estudiants com per a cada grup d’edat (G1G6). Per 
analitzar les diferències entre els grups d’edat en les di
ferents variables es va utilitzar un ANOVA d’un factor 
amb el post hoc de Bonferroni. A més, es va calcular la 
correlació de Pearson (r) per determinar les associacions 
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entre els resultats obtinguts en l’esforç percebut, la satis
facció, el temps útil, el temps disponible i la ràtio temps 
útil/temps disponible. Per a la interpretació de les magni
tuds de les correlacions es va utilitzar la següent escala: 
<0.1, trivial; de 0.1 a 0.3, baixa; de 0.3 a 0.5, modera
da; de 0.5 fins a 0.7, alta; 0.70.9, molt alta; > 0.9, gai
rebé perfecta (Hopkins et al., 2009). L’anàlisi estadística 
es va realitzar amb el programa Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS Inc., versió 22.0 Chicago, IL, els 
EUA). La rellevància estadística va ser de p < .05.

Resultats
El resultat obtingut per tots els estudiants durant les 
sessions d’expressió corporal, concretament de mí
mica i dramatització, per a l’esforç percebut va ser de 
2.48 ±2.33 i per a la satisfacció de 3.52 ± 2.68. Respec
te als temps, la mitjana per sessió de temps útil per a tots 
els estudiants va ser de 53.22 ± 10.52 min, la mitjana per 
sessió de temps disponible va ser de 27.06 ± 6.97 min, 
i la mitjana de la ràtio temps útil/temps disponi
ble va ser d’1.99 ± 0.43. A la taula 3 es presenten

els resultats per a l’esforç percebut, la satisfacció, el temps 
disponible, el temps útil i la ràtio temps útil/temps disponi
ble, registrats durant les sessions per a cada grup d’edat, 
així com les diferències entre els diferents grups d’edat. Es 
van observar diferències entre els diferents grups d’edat en 
l’esforç percebut, la satisfacció, el temps disponible, el temps 
útil i la ràtio temps útil/temps disponible.

A la taula 4 es presenten els resultats del CV intersessió 
per a l’esforç percebut, la satisfacció, el temps disponible i 
temps útil per a tots els estudiants i per a cada grup d’edat.

Finalment, es van trobar correlacions significatives en
tre l’edat i l’esforç percebut (r = –.31, moderada, p < .01), 
l’edat i el temps útil (r = .52, alta, p < .01), i entre el 
temps disponible i el temps útil (r = .60, alta, p < .01).

Discussió
L’objectiu principal d’aquest estudi va ser descriure, ate
nent al curs escolar, l’esforç percebut, la satisfacció, el 
temps útil i el temps disponible en dur a terme una unitat 
didàctica d’EC, basada en la mímica i dramatització, en 
estudiants d’EP. A més, un altre objectiu va ser analitzar 

Taula 3 
Esforç percebut, satisfacció, temps útil, temps disponible i ràtio temps útil/temps disponible per a cada grup d’edat

G1 G2 G3 G4 G5 G6 Dif. entre grups

Esforç  
percebut

3.08 
± 

2.46

2.91 
± 

2.19

4.15 
± 

3.19

1.77 
± 

1.42

1.45 
± 

1.82

1.17 
± 

1.31

G1 amb G2**, G3**, G4**, G5**, G6** 
G2 amb G3**, G4**, G5**, G6**
G3 amb G4**, G5**, G6**

Satisfacció
3.57 

± 
2.90

4.00 
± 

2.28

2.86 
± 

3.32

3.20 
± 

2.80

2.78 
± 

3.27

3.98 
± 

1.33

G2 amb G3*, G5* 
G5   amb G6*

Temps útil 
(min/sessió)

57.33 
± 

0.47

49.11 
± 

17.16

54.03 
± 

7.23

49.06 
± 

6.38

50.06 
± 

13.33

57.50 
± 

3.37

G1 amb G2**, G4**, G5** 
G2 amb G6** 
G4 amb G6**
G5 amb G6**

Temps disponible 
(min/sessió)

26.55 
± 

4.02

21.36 
± 

6.37

25.25 
± 

3.48

21.38 
± 

13.35

33.06 
± 

5.30

35.02 
±

2.48

G1 amb G2**, G4**, G5**, G6**
G2 amb G3**, G5**, G6** 
G3 amb G4**, G5**, G6**
G4 amb G5**, G6**

Ràtio temps útil/
temps disponible

2.21 
± 

0.36

2.25 
± 

0.39

2.13 
± 

0.12

2.20 
± 

0.18

1.49 
± 

0.25

1.62 
± 

0.13

G1 amb G5**, G6**
G2 amb G5**, G6** 
G3 amb G5**, G6**, 
G4 amb G5**, G6**

Nota. G1-6: grup segons el curs escolar.
*p < .05; **p < .01, diferències significatives entre cursos.

Taula 4 
Coeficient de variació (CV) intersessió per a tots els estudiantes i per a cada grup d’edat

Tots G1 G2 G3 G4 G5 G6

Esforç percebut ( %) 0.28 0.23 0.12 0.32 0.61 0.95 0.18

Satisfacció (%) 0.09 0.14 0.15 0.20 0.20 0.58 0.10

Temps disponible (%) 0.15 0.01 0.42 0.24 0.14 0.32 0.05

Temps útil (%) 0.10 0.17 0.36 0.22 0.20 0.18 0.38

Ràtio temps disponible/temps útil (%) 0.09 0.19 0.21 0.05 0.09 0.20 0.09

Nota. G1-6: grup segons el curs escolar.
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la variabilitat intersessió i l’associació entre les diferents 
variables. La principal contribució del present estudi ha 
estat l’anàlisi de les sessions d’EC des de diferents pers
pectives (percepció de l’esforç, satisfacció, temps útils 
i disponibles), ja que la majoria dels treballs previs que 
han analitzat l’EC en EP es limiten a l’anàlisi d’un sol as
pecte. A més, en aquest s’inclou l’anàlisi de les diferèn
cies en les variables esmentades atenent el curs escolar 
dels estudiants.

Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren un 
esforç percebut baix (2.48 sobre 10) per a tots els es
tudiants durant les sessions d’EC en EP. Aquests re
sultats coincideixen amb els obtinguts en estudis ante
riors (HernándezÁlvarez et al., 2010). A més, s’han 
trobat diferències significatives entre els diferents grups 
d’edat, registrant un esforç percebut més alt en els tres 
primers cursos d’EP respecte als cursos superiors. No 
obstant això, respecte a la satisfacció, en aquest treball 
els estudiants experimenten una gran satisfacció durant 
les sessions, sent els estudiants de segon i de sisè d’EP 
els que manifesten més satisfacció. Malgrat que en edu
cació secundària l’EC és un contingut poc valorat pels 
estudiants (Moreno i Hellín, 2007), els resultats aconse
guits amb estudiants d’EP coincideixen amb els obtin
guts per Torrents et al. (2011), que van concloure que 
els estudiants experimenten majoritàriament emocions 
positives durant la realització d’activitats d’EC. Aquests 
resultats poden portar a pensar que els continguts de mí
mica i dramatització dins de l’EC no es caracteritzen 
per un rellevant esforç físic per als alumnes d’EP, en
cara que la satisfacció per aquest tipus d’unitats didàcti
ques és alta.

D’altra banda, els resultats d’aquest estudi mostren 
que, dels 90 minuts setmanals d’EF previstos en el pro
grama, la mitjana de temps útil per sessió per a tots els 
estudiants va ser de 53 min (58 % del temps total), pos
siblement a causa dels temps de desplaçament al pave
lló i al mateix temps que invertien dins del vestidor. A 
més, només 27 min (30 % del temps total) corresponen 
al temps disponible, dades molt allunyades de les reco
manacions sobre activitat física en edat escolar que pro
posen diverses recerques (Pate et al., 2006). Aquestes 
dades són similars als obtinguts anteriorment en altres 
estudis amb estudiants d’EP en els quals es treballava 
l’EC (HernándezÁlvarez et al., 2010) o altres contin
guts d’EF (Yanci et al., 2016). A més, en el present 
estudi s’han trobat diferències significatives en els temps 
segons el curs, sent en cinquè i sisè d’EP on trobem un 
major temps disponible i ràtios superiors de temps útil/
temps disponible per sessió. Per tant, els docents d’EF 
haurien de considerar augmentar tant el temps útil com 
el temps disponible en aplicar unitats didàctiques de mí
mica i dramatització, especialment en els cursos inicials 

d’EP, amb la finalitat que els estudiants puguin tenir un 
major temps de pràctica.

Els resultats d’aquest estudi mostren que la variació 
intersessió (CV) tant per a l’esforç percebut i la satisfac
ció com per al temps útil i el temps disponible van ser 
especialment baixos (<.95). Aquests resultats reflec
teixen que va haverhi una mínima variació intersessió 
en les variables analitzades. Sembla ser que les sessions 
d’EC, a pesar que en cadascuna d’elles s’utilitzin dife
rents tasques o es duguin a terme en diferents dies o set
manes, l’esforç percebut, la satisfacció, el temps útil i 
el temps disponible són molt similars. Possiblement els 
resultats dels CV poden estar condicionats per l’acció 
docent del professorat. És possible que quan aquests de
senvolupen una unitat didàctica, les estratègies metodo
lògiques i el tipus d’organització de les sessions tinguin 
característiques similars. Podria resultar interessant que 
els docents d’EF poguessin modificar la metodologia do
cent en les diferents sessions, encara que el bloc de con
tinguts fos el mateix, amb la finalitat de variar l’esforç 
percebut, la satisfacció el temps útil i disponible dels es
tudiants durant les seves sessions.

Finalment, els resultats obtinguts en aquest estudi 
mostren una correlació significativa entre l’edat i l’es
forç percebut, l’edat i el temps útil, i entre el temps dis
ponible i el temps útil. A mesura que augmenta l’edat 
dels estudiants, els valors d’esforç percebut en les ses
sions d’EC són menors. Aquest aspecte es pot deure 
al fet que els estudiants més grans són capaços de cen
trarse en la tasca purament d’EC, i no obstant això els 
estudiants de menor edat tinguin classes més actives, i 
al fet tingui més intensitat per a ells. De la mateixa ma
nera, en els grups d’estudiants de més edat el temps útil 
és superior. Això pot ser conseqüència del fet que els 
estudiants més grans necessiten menys temps per baixar 
fins al poliesportiu i prepararse per a la sessió que els 
estudiants de menor edat. Aquestes dades coincideixen 
amb les obtingudes anteriorment en altres estudis, on 
s’observa que les característiques dels estudiants poden 
condicionar la quantitat de pràctica que es realitza en les 
sessions d’EF (Hastie et al., 2011). Per tant, amb la fi
nalitat d’augmentar el temps disponible també en estu
diants més joves, els docents d’EF haurien de considerar 
realitzar accions específiques que permetessin augmen
tar i optimitzar el temps útil i disponible especialment en 
cursos de menor edat.

Conclusions
L’esforç percebut per estudiants d’EP en les sessions de 
mímica i dramatització en EC durant aquesta recerca ha 
estat baix, especialment a partir de tercer d’EP, la qual 
cosa porta a pensar que les sessions d’aquest contingut 
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en aquest centre escolar no es caracteritzen per la ne
cessitat de realitzar alts esforços físics. No obstant això, 
malgrat el baix esforç físic, cal ressaltar que els estu
diants d’EP experimenten una gran satisfacció durant les 
sessions de mímica i dramatització dins d’EC. D’altra 
banda, atesos els resultats obtinguts en el temps útil i 
temps disponible en les sessions analitzades, aquests 
semblen estar molt allunyats de les recomanacions sobre 
activitat física en edat escolar, tenint un 30 % de temps 
disponible respecte al temps de programa previst oficial
ment en el centre educatiu.

Agraïments
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