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Resum
Introducció: No hi ha, en principi, uns estils d’ensenyament millors que d’altres, però sí que pot ser que uns procurin que els coneixe-

ments adquirits perdurin més en el temps. Mètode: Aquest estudi pretén comprovar la idoneïtat de l’adquisició conceptual de la nomen-
clatura, ubicació i aplicació dels músculs del cos humà, utilitzant dos estils d’ensenyament durant les classes pràctiques d’Educació Física 
(un Descobriment Guiat i un altre d’Assignació de Tasques) a més a més de comparar-los amb un tercer grup de teoria sense pràctica i un 
altre grup control. Després de vuit sessions de tractament –o absència d’aquest–, es va comprovar el seu efecte, igual com 3 mesos després 
el possible grau de retenció de l’aprenentatge, en una mostra total de 64 alumnes de primer d’Educació Secundària Obligatòria. Resultats: 
Es va observar una millora en el posttest en els grups en els quals es va aprendre la teoria mitjançant la pràctica independentment de l’estil 
d’ensenyament. En el grup en el qual es va utilitzar l’estil d’ensenyament cognoscitiu es va mantenir millor, l’esmentat aprenentatge, 
mesos després en el retest, mentre que l’esmentat aprenentatge va baixar de forma significativa en la nomenclatura i ubicació muscular 
en el grup d’estil tradicional. Conclusió: El programa d’intervenció utilitzat va ser efectiu; es va donar a més a més una millora més gran 
a nivell teòric en els grups en els quals es va aprendre mitjançant la pràctica respecte al grup només teòric. A més a més, després de tres 
mesos, el grup que va utilitzar l’estil d’ensenyament Cognoscitiu va aconseguir un major manteniment dels conceptes apresos. 

Paraules clau
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Abstract
Effects of Teaching Styles (Cognitive vs. Traditional) Upon Learning of Muscular Anatomy Concepts 
Among First-Year Secondary School Physical Education Students 

Introduction: There is, in principle, no single superior teaching style, but it may be that some of them help students 
retain information longer. Methodology: This study aims to validate the retention of conceptual nomenclature, location and 
applications, concerning the muscles of the human body, using two teaching styles during practical Physical Education 
classes (one, Guided Discovery, and another, Task Assignment), and also to compare them against a third group involving 
theory without practice, as well as a control group. After eight sessions involving treatment –or the lack of it- its effects were 
studied, and three months later, the level of retention was measured, among 64 first-year secondary school students. Results: 
A post-test improvement was noted in the groups in which theory was taught through with practice, regardless of the teaching 
style. In the group involving the cognitive teaching style, the knowledge was better retained months later in the re-test, 
while it was seen as significantly reduced in nomenclature and muscular localization in the group using the traditional style. 
Conclusion: The intervention program was effective, allowing for greater improvement at the theoretical level in those groups 
in which learning was carried out through practice, compared to the strictly theoretical group. Also, after three months, the 
group using the cognitive teaching style retained a greater portion of the concepts learned.
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Introducció
Els gestos, l’estatura, l’actitud o la veu, són mit-

jancers que repercuteixen en el procés d’ensenyament- 
aprenentatge del professor (Sinclair, 2005). Això, afegit 
a altres aspectes ha fet que hi hagi una controvèrsia so-
bre com i quant afecten les intervencions dels professors 
en els coneixements dels alumnes (Zhang, 2007). Per 
aclarir la forma en la qual el docent interacciona amb els 
seus alumnes, va néixer el terme d’Estils d’Ensenyament 
(EE), com a mitjà de millora de les experiències edu-
catives (Montero, 1995) i el bon funcionament de 
la classe (Mosston i Ashworth, 1990) sempre que 
s’utilitzin per reflexionar, refinar i revitalitzar el procés 
d’ensenyament (Mosston, 1991). El fet d’utilitzar els EE 
correctament, capacita els alumnes per a l’adquisició 
d’uns coneixements que posteriorment li seran necessa-
ris (Klinberg, 2002; Escudero, 2005). 

Es diu dels EE que desenvolupen coneixements uti-
litzant diferents organitzacions educatives en el pro-
cés d’ensenyament, creant diferents realitats sobre 
l’adquisició de coneixements (Sicilia i Delgado, 2002), i 
generant la construcció de l’aprenentatge de l’alumne al 
costat de les orientacions del professor (Pissanos i Alli-
son, 1993).

El tipus d’EE adoptat pel professorat condiciona la 
relació d’aquest amb els diferents elements de l’acte 
didàctic, marcant les pròpies relacions entre ells. El 
professor eficaç hauria de dominar diferents EE i sa-
ber aplicar-los després d’establir una anàlisi prèvia de 
la situació. Caldrà que sàpiga, també, combinar-los 
adequadament i transformar-los per crear-ne altres de 
nous (Delgado, 1996), tenint sempre present que no 
existeixen uns EE millors que d’altres, sinó que són de-
pendents del context (Sicilia i Delgado, 2002; Mosston i 
Ash worth, 1993).

S’han presentant diferents espectres d’EE aplicats a 
l’Educació Física (EF), des dels presentats per Mosston 

(1966) i posteriorment Mosston i Ashworth (1986), fins 
a Sánchez-Bañuelos (1983) o, amb major repercussió en 
el nostre país l’espectre presentat per Delgado el 1991 
(taula 1).

Dins de l’espectre presentat per Delgado, es pot ar-
gumentar que els EE més utilitzats en diferents estudis 
són els EE tradicionals com a més representatius de la 
tècnica d’ensenyament basada en la Instrucció Directa, 
mentre que com a estil més representatiu de la tècnica 
d’ensenyament d’Indagació trobaríem els Cognoscitius 
(Martín-Recio, 2003, Ocaña, 2003; Ponce, 2006; Ara-
gón, 2007).

En els treballs d’investigació relacionats amb 
l’adquisició de coneixements en EF, hi ha hagut una 
gran varietat de blocs de continguts, però un dels més 
utilitzats ha estat la condició física (American  College of 
Sports Medicine, 1998), perquè integra una gran quan-
titat de funcions que intervenen en l’activitat física com 
ara les musculoesquelètiques, les cardiorespiratòries, les 
hematocirculatòries, les endocrinometabòliques i les psi-
coneurològiques (Ruiz, 2007). Per la seva part, Kem-
per (2000) va suggerir l’existència d’una relació entre la 
condició física dels nois i els EE que es desenvolupen en 
la classe d’EF.

Pel que fa a l’adquisició de coneixement, se sug-
gereix que les estratègies d’aprenentatge utilitzen la 
motivació i l’interès com a mecanismes essencials 
(Shen i Chen, 2007); s’adquireix una major quanti-
tat d’aprenentatge quan hi ha una comunicació verbal 
(Darnis-Paraboschi, Lafont i Menaut, 2005); aquest 
coneixement perdura més temps sempre que es rea-
litzi de manera significativa (López i Moreno, 2002). 
En concret, en l’àmbit pràctic de les classes d’EF, 
trobem els estudis de Zabala (2004) on suggereix que 
l’aprenentatge teòric pot donar-se i ha de donar-se du-
rant la pràctica, encara que com suggereixen Agustín 
et al. (2000) no sempre l’aprenentatge de procedi-

Tradicionals Comandament Directe, Modificació del Comandament Directe i Assignació de Tasques.

Individualitzadors
 

Individualització per grups, Ensenyament Modular, Programes Individuals i Ensenyament 
Programat.

Participatius Ensenyament Recíproc, Grups Reduïts i Microensenyament.

Socialitzadors Estil Socialitzador. Inclou el treball col·laboratiu, treball interdisciplinari, jocs de rols i 
simulacions.

Cognoscitius Descobriment Guiat i Resolució de problemes.

Creatius Estil Creatiu. Inclou la sinèctica corporal.

4 
Taula 1 

Espectre dels Estils 
d’Ensenyament 

presentat per 
Delgado (1991)
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ments en EF es correspon de manera adequada amb el 
marc conceptual.

Partint del que acabem de dir, en el nostre estudi 
es va intentar de comprovar l’efecte que pot produir 
la utilització dels EE Assignació de Tasques (AT) i 
Descobriment Guiat (DG) sobre l’adquisició con-
ceptual de l’anatomia muscular en alumnes d’EF de 
primer d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), en 
el marc del bloc de continguts de condició física. El 
concepte que es va desenvolupar va ser “l’anatomia 
muscular”, concretament el coneixement dels princi-
pals músculs del cos humà i la seva correcta aplica-
ció, amb la intenció de treballar sobre un contingut 
transversal important per al posterior desenvolupa-
ment d’altres continguts d’EF i crear un aprenentatge 
de l’anatomia muscular en els joves d’educació secun-
dària. 

Material i mètode
Subjectes

Van participar en l’estudi un total de 64 alumnes 
(12,69  0,7 anys) de primer d’ESO d’un centre educa-
tiu de nivell mitjà ubicat a Guadix (Granada). Respec-
tant els grups naturals, a la mostra se li va aplicar un 
sistema basat en l’atzar i l’estratificació segons el gène-
re; van sorgir 4 grups procedents de 3 aules d’un ma-
teix curs acadèmic. Després de comprovar en 3 grups 
naturals que el nivell de coneixement era equivalent, es 
van desenvolupar els grups experimentals i control. Del 
primer grup natural van sorgir el Grup Control (CON) 
compost per 10 alumnes (6 nois i 4 noies), i el Grup 
de Teoria (TEO) compost per 11 alumnes (5 nois i 6 
noies). El Grup d’EE Tradicional (TRA) compost per 23 
alumnes (13 nois i 10 noies) i el Grup d’EE Cognoscitiu 
(COG) compost per 20 alumnes (10 nois i 10 noies) es 
van prendre de 2 grups naturals; es van dividir aleatòria-
ment els alumnes d’una mateixa classe en els grups TRA 
i COG (per minimitzar el potencial efecte d’un possible 
clima d’aula diferent).

Disseny d’Investigació
Es va fer servir un disseny quasiexperimental de 

grups equivalents (grup control i grups experimen-
tals) intragrup i entregrups amb mesures pretest, 
posttest i retest (tres mesos després de la interven-
ció), propi de les situacions en les quals la investi-

gació es realitza en contextos reals amb grups natu-
rals (Pérez, 1999). La variable independent va ser 
el programa d’intervenció docent dels EE (teoria en 
apunts sense pràctica, teoria mitjançant Descobri-
ment Guiat i teoria mitjançant Assignació de Tas-
ques), mentre que la variable dependent es va centrar 
en l’adquisició conceptual de l’anatomia muscular en 
alumnes de primer d’ESO. El programa va tenir una 
durada de quatre setmanes (8 sessions) d’una hora de 
durada cadascuna.

Qüestionari
Per avaluar el coneixement de l’alumnat en 

l’anatomia estudiada, es va utilitzar un qüestionari 
específic, i es va comptabilitzar la freqüència de res-
postes correctes pel que fa a l’esquema muscular. El 
qüestionari va constar de 40 preguntes, dividides en 
dues parts, coneixement de la nomenclatura i ubica-
ció muscular amb un total d’11 ítems i coneixement 
de l’aplicació muscular amb els 29 ítems restants. La 
primera part constava de respostes de tipus obert i la 
segona de tipus tancat amb quatre variables en la qual 
només una era correcta. Les preguntes anaven refe-
rides a 11 grups musculars (2 preguntes sobre cada 
grup muscular) i es van realitzar de quatre formes di-
ferents: ubicació muscular dins d’un esquelet humà, 
elecció muscular a través d’una imatge, elecció d’una 
imatge segons el grup muscular indicat a més a més 
de set preguntes finals de tipus global on es mostrava 
un gest esportiu. 

El qüestionari va ser dissenyat per un grup d’experts 
i va ser validat estadísticament en el seu contingut en 
grups diferents dels que es van intervenir; es va obtenir 
una fiabilitat calculada a través del test-retest (índex de 
correlació de Pearson de 0,85 amb 10 dies de diferèn-
cia) i una alfa de Cronbach de 0,91. L’esmentat qües-
tionari va ser dut a terme sense previ avís pel professor 
que els dóna la matèria d’EF; la durada aproximada va 
ser de 30 minuts. 

Procediment
El tractament va tenir una durada de 4 setmanes, i 

va desenvolupar un total de 8 sessions pràctiques més 
tres sessions addicionals utilitzades per a la realització 
del pretest, posttest i retest respectivament.

Les sessions van estar enfocades al bloc de contin-
guts per a ESO de condició física; es van treballar dues 
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sessions de cada una de les qualitats físiques (Força, 
Resistència, Velocitat i Amplitud de Moviment/Flexi-
bilitat). En totes la intervenció va ser duta a terme per 
dos professors simultàniament perquè els alumnes de la 
classe es dividien en dos grups alhora. Els professors, 
que seguien un detallat guió d’actuació i feedback acor-
dat prèviament, s’intercalaven els grups i també interca-
laven els EE a donar perquè els aspectes personals del 
professor no fossin una potencial variable contaminant 
(Sinclair, 2005).

Les dades obtingudes es van analitzar estadísticament 
amb el paquet estadístic SPSS 15.0. Després de compro-
var la normalitat de les variables (p  0,05), es va realit-
zar la prova T de mostres acoblades per a la comparació 
entre pretest, posttest i retest de cada grup, i la prova T 
de mostres independents per a la comparació entre els 
diferents grups. 

Resultats i discussió
Els resultats es mostren a les taules 1, 3 i 6, on es 

pot comprovar que el nivell inicial dels grups d’alumnes 
en el pretest no va mostrar diferències significatives 
(grups equivalents), mentre que en el posttest i retest els 
resultats obtinguts van variar, i es va produir una millo-
ra altament significativa en els grups experimentals en 
el posttest; aquests resultats es van mantenir en el retest 
per al COG (taula 1) i van descendir de forma significa-
tiva els coneixements en el grup TRA.

A la taula 3, es pot apreciar la prova T entre 
grups per al coneixement de la nomenclatura i la ubi-
cació muscular; es va comprovar que en el pretest tots 
els resultats eren semblants; hi havia diferències alta-
ment significatives entre els grups CON-TRA, CON-
COG, TEO-TRA i TRA-COG en el posttest; aquestes 
diferències es van mantenir en el retest en els grups 
CON-TRA, CON-COG, TEO-TRA, TEO-COG i 
TRA-COG (figura 1).

A la taula 4 s’aprecia en el posttest una millora al-
tament significativa als grups TRA i COG després del 
programa d’intervenció i una millora significativa del 
grup TEO que és mantinguda de forma similar si com-
parem el pretest amb el retest però no en el posttest amb 
el retest.

A la taula 5, es pot apreciar la prova T entre grups 
per al coneixement de l’aplicació muscular, sense que hi 
hagi diferències significatives en el pretest, en el posttest 
podem apreciar diferències entre tots els grups llevat de 
TRA-COG i en el retest persisteixen les diferències en-
tre els grups CON-TRA, CON-COG, TEO-TRA i TEO-
COG (figura 2).

A la taula 6 es pot apreciar la prova T entre grups 
per als resultats globals del qüestionari sobre adquisició 
de l’esquema muscular, sense que hi hagi diferències 
significatives en el pretest; trobem que en el posttest en 
tots els grups llevat de TRA-COG i en el retest d’igual 
forma en tots els grups llevat del TRA-COG i del CON-
TEO.

De forma global, s’aprecia que els resultats en el 
pretest intragrups és similar sense que existeixin di-
ferències significatives, en canvi, després de la inter-
venció, s’aprecien unes millores significatives en el grup 
TEO, la qual cosa ens mostra que després de l’aplicació 
d’uns apunts de forma teòrica, s’obtenen uns coneixe-
ments, però de forma pràctica aquests coneixements 
s’accentuen més, i arriba a trobar-se en el posttest una 
diferència altament significativa; i les respostes correc-
tes oscil·len tant en TRA com en COG des de les 13 i 14 
fins a les 26 i 27 respectivament; aquests coneixements 
es mantenen en el retest en 24 i 25 respostes correctes 
respectivament (figura 3).

Analitzant els resultats s’observa que es van produir, 
després de l’aplicació del programa d’intervenció, millo-
res significatives a nivell conceptual en els grups en els 
quals els conceptes es van tractar alhora que la pràctica 
d’EF (taules 2, 4 i 7). 

Pretest Posttest p (pre-post) Retest p (pre-ret) p (post-ret)

CON 4  1,95 3,8  2,14 ,419 4,83  2,03 ,237 ,195

TEO 4,09  2,02 5,18  2,76 ,163 5,1  2,7 ,187 ,474

TRA 3,39  2,18 9,43  2,08 ,000*** 8,05  3,08 ,000*** ,049*

COG 4,2  1,91 9,6  2,46 ,000*** 9,5  1,8 ,000*** ,445

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

4 
Taula 2 

Coneixement de la 
nomenclatura i la ubicació 

muscular intragrups
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p(pre-test) p(pos-test) p (re-pos)

CON-TEO ,461 ,117 ,419

CON-TRA ,228 ,000*** ,008**

CON-COG ,401 ,000*** ,001***

TEO-TRA ,193 ,000*** ,009**

TEO-COG ,445 ,000*** ,000***

TRA-COG ,107 ,410 ,042*

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Figura 1 
Coneixement de la nomenclatura i la ubicació muscular en pretest, 
posttest i retest per als diferents grups

Pretest Posttest p (pre-post) Re-test p (pre-ret) p (post-ret)

CON 11,6  2,94 10,4  2,37 ,177  9,67  2,3 ,151 ,337

TEO  9,91  3,48 13,27  3,82 ,026* 12,5  2,46 ,037* ,302

TRA 10,09  3,31 16,39  4,67 ,000*** 16,24  3,66 ,000*** ,453

COG 10,2  2,48 17,3  4,05 ,000*** 16  3,28 ,000*** ,148

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Taula 3 
Coneixement de la nomenclatura i la ubicació muscular 
entregrups

3 
Taula 4 
Coneixement de 
l’aplicació muscular 
intragrups

5 
Taula 5 
Coneixement de l’aplicació muscular entregrups

p(pre-test) p(post-test) p (re-post)

CON-TEO ,133 ,031* ,066

CON-TRA ,113 ,000*** ,002**

CON-COG ,118 ,000*** ,003**

TEO-TRA ,447 ,029* ,002**

TEO-COG ,409 ,008** ,003**

TRA-COG ,451 ,254 ,418

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Figura 2 
Coneixement de l’aplicació muscular en pretest, posttest i retest per 
als diferents grups

Pretest Posttest Retest

Pretest Posttest Retest
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Pel que fa al nivell inicial dels alumnes en el pre-
test tant de la nomenclatura i  la ubicació, com de 
l’aplicació muscular els resultats del nostre estudi es-
tan per sota de la mitjana, per la qual cosa es pot ex-
pressar que el coneixement sobre la nomenclatura, la 
ubicació i l’aplicació muscular en alumnes de primer 
d’ESO és molt escàs. Resultats similars es van ob-
tenir en el pretest a Pérez i Delgado (2003) els quals 
van estudiar l’adquisició teoricopràctica en relació amb 
l’EF enfocada a la salut, amb una mostra de 23 subjec-
tes d’Educació Secundària Obligatòria, tot utilitzant un 
programa d’intervenció referit a l’adquisició conceptual 
d’hàbits saludables i un qüestionari de 25 preguntes on 
es va mostrar que fora d’un alumne que va ser capaç de 
contestar 12 qüestions de forma correcta, els altres ho 
van fer per sota de la mitjana, cosa que representaria 
una qualificació numèrica d’un 4,8 sobre un total de 10 
punts.

De la mateixa manera, es van obtenir resultats 
semblants en Chillón (2005), que realitza un es-
tudi per comprovar els efectes que té un programa 
d’intervenció d’EF per a la salut en adolescents, on 
va dividir la mostra en dos grups provinents de dos 
cursos naturals de 3r d’ESO i compostos tots dos 
per 29 subjectes; a un dels grups es van aplicar clas-
ses d’EF tradicionals i al segon dels grups classes 
d’EF enfocades cap a la salut. La durada del pro-
grama d’intervenció va ser de 27 sessions al grup 
enfocat a la salut i de 28 sessions al grup enfocat a 
l’EF tradicional. Els resultats en el pretest analit-
zats amb un qüestionari per obtenir informació so-
bre els coneixements d’aspectes saludables, van ser 
de 12,10  3,648 en el grup de classes tradicionals 
d’EF i de 13,48  3,135 en el grup de classes referi-
des a l’EF salut, sobre un total de 30 preguntes. On 
es continuen apreciant uns valors inicials per sota de 
la mitjana.

p(pre-test) p(post-test) p (re-post)

CON-TEO ,210 ,016* ,137

CON-TRA ,098 ,000*** ,002**

CON-COG ,217 ,000*** ,001***

TEO-TRA ,383 ,000*** ,001***

TEO-COG ,406 ,000*** ,000***

TRA-COG ,227 ,292 ,296

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

5 
Taula 6 
Resultats globals del qüestionari sobre adquisició de l’esquema 
muscular entregrups

Pretest Posttest p (pre-post) Re-test p (pre-ret) p (post-ret)

CON 15,6  3,83 14,2   3,19 ,205 14,5  4,89 ,337 ,452

TEO 14  4,61 18,45  4,74 ,023* 17,6  4,61 ,053 ,347

TRA 13,48  4,4 25,87  5,99 ,000*** 24,62  5,95 ,000*** ,250

COG 14,4  3,4 26,9  5,91 ,000*** 25,5  3,88 ,000*** ,201

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

4 
Taula 7 

Resultats globals 
del qüestionari 

sobre adquisició de 
l’esquema muscular 

intragrups

5 
Figura 3 
Resultats totals en pretest, posttest i retest per als diferents 
grups

Pretest Posttest Retest
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Un altre estudi, realitzat per Zabala (2004) mos-
tra l’adquisició conceptual després d’un programa 
d’intervenció sobre la freqüència cardíaca i la percepció 
subjectiva de l’esforç en alumnes de 3r d’ESO; la mostra 
es va dividir en dos grups, un de 36 subjectes (grup ex-
perimental) i un altre grup de 15 subjectes a tall de grup 
control, i després de la realització d’11 sessions pràcti-
ques i 1 sessió teòrica, es va obtenir en el pretest, ana-
litzats amb un qüestionari de 17 preguntes, una mitjana 
d’encert de només un 24,7 % en el grup experimental i 
d’un 20,4 % en el grup control sobre el 100 %, cosa que 
ens mostra uns valors inicials molt baixos, igual com en 
els altres estudis comentats fins ara.

Augmentant el rang d’edat, a Som, Sánchez, C., Sán-Som, Sánchez, C., Sán-
chez, E., Ramírez i Zabala (en premsa) es va realitzar un 
estudi descriptiu amb una mostra de 266 subjectes, amb 
la intenció d’obtenir informació sobre els coneixements 
que té l’alumnat d’últim any de la llicenciatura de cièn-
cies de l’esport sobre un concepte, concretament sobre la 
freqüència cardíaca i la percepció subjectiva de l’esforç, 
després de passar-los un qüestionari amb un total de 
15 preguntes, on els resultats obtinguts posaven en clara 
evidència que el 70 % dels subjectes no superaven el valor 
mitjà de respostes correctes. Encara que es pot considerar 
que aquests valors, obtinguts en aquests estudis anteriors 
són diferents dels obtinguts a Som, Delgado y Medina 
(2007) on es mostra que després de realitzar un estudi 
enfocat a l’adquisició conceptual d’hàbits saludables, els 
valors obtinguts en el pretest són de (34,36  6,23) en el 
grup experimental i de (33,79  3,70) en el grup control, 
sobre un total de 57 preguntes; com es pot apreciar, els 
valors estan per sobre de la mitjana.

Una vegada conclosa la intervenció, els resultats 
del posttest van ser diferents; es va trobar una mi-
llora altament significativa en els grups TRA i COG 
tant en la nomenclatura i la ubicació (9,43  2,08 i 
9,6  2,46) com en l’aplicació muscular (16,39  4,67 
i 17,3  4,05) respectivament; es produeix una mi-
llora significativa en el TEO en l’aplicació muscular 
(13,27  3,82); hi ha una diferència amb els resultats 
obtinguts en el grup CON tant en la nomenclatura 
i la ubicació com en l’aplicació muscular respectiva-
ment (3,8  2,14 i 10,4  2,37). Aquesta millora pro-
duïda va ser similar a l’obtinguda a Pérez i Delgado 
(2003) on després del posttest els alumnes van obte-
nir un valor mitjà de preguntes correctes de 15 sobre 
un total de 25, la qual cosa ens mostra la idoneïtat del 
programa d’intervenció, car es crea una adherència 
cap a la pràctica de l’activitat física de forma signi-

ficativa en els alumnes en els quals es va intervenir. 
En Chillón (2005) es van obtenir els següents resultats: 
(20,10  3,457) en el grup d’EF salut i (13,34  28,32) 
en el grup d’EF tradicional. Hi ha una diferència alta-
ment significativa en el grup d’intervenció amb clas-
ses concretes d’EF salut, i el que ens mostra la mi-
llora experimentada pel grup amb què es va treballar 
l’adquisició de conceptes. A Zabala (2004) després del 
programa d’intervenció de 12 sessions pràctiques es 
van veure augmentades les respostes correctes al qües-
tionari de 17 preguntes, fins al 93,7 % en el grup ex-
perimental; es van mantenir amb un 23 % en el grup 
control, la qual cosa mostra l’adquisició de conceptes 
després d’una intervenció de només 11 sessions pràc-
tiques i 1 teòrica. A Som et al. (2007) s’obté, des-
prés de la intervenció, una millora en l’adquisició de 
coneixement amb valors de (48,86  4,26) en el grup 
experimental i de (37,714  3,50) en el grup control; 
en aquest estudi es produeix un augment altament sig-
nificatiu en l’aprenentatge de conceptes.

En el retest, després de 3 mesos i sense que els 
subjectes tinguessin cap contacte amb el coneixement 
de la nomenclatura, la ubicació i l’aplicació muscu-
lar, els valors només es van mantenir en el grup COG 
quan tractem la nomenclatura i la ubicació muscular; 
l’aprenentatge baixa de forma significativa en el grup 
TRA. Quan observem l’aplicació muscular, els valors 
es van mantenir alts en els tres grups experimentals 
(12,5  2,46, 16,24  3,66, 16  3,28). Aquesta millora 
s’assembla als resultats obtinguts a Som et al. (2007) on 
en el grup experimental i després de dos mesos sense 
tractar sobre el mateix tema, s’obtenen resultats similars 
als obtinguts en el posttest, de (48,14  2,68) en el grup 
experimental i de (34,79  3,59) en el grup control. A 
Zabala (2004) després d’un període de tres mesos es van 
continuar mantenint a uns nivells alts els coneixements 
adquirits (83,5 % grup experimental) encara que aquests 
descendeixen una mica, i es mantenen en el mateix per-
centatge al grup control (20,4 %). Aquest descens que 
es produeix en aquests estudis, també passa en l’apartat 
de coneixements de l’aplicació muscular en el grup 
TRA, per l’aplicació de l’EE tradicional, cosa que no es 
produeix quan s’utilitza l’EE cognoscitiu en l’adquisició 
d’aquest contingut concret.

De forma global a la taula 6 es pot apreciar com 
en el posttest es produeix una millora altament sig-
nificativa als grups TRA i COG (25,87  5,99 i 
26,9  5,91), cosa que ens mostra que utilitzant tots 
dos EE s’adquireixen els mateixos coneixements; 
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aquests resultats es mantenen en el retest en ambdós 
grups (24,62  5,95 i 25,5  3,88), encara que de 
forma global, no s’obtenen diferències entre EE com 
sí que apareixen en l’adquisició de coneixement de la 
nomenclatura i la ubicació muscular (taula 1).

Si comprovem les figures 1, 2 i 3, referides a la 
comparació del pretest, posttest i retest dels quatre 
grups, es pot arribar a la conclusió que els resultats 
dels grups TRA i COG han oscil·lat des de les tres i 
les quatre respostes correctes fins a les 10 i 11 en la 
nomenclatura i la ubicació de músculs i des de les 10 
fins a les 16 i 17 respostes correctes en l’aplicació dels 
músculs.

Conclusions
El programa d’intervenció plantejat va produir 

una millora significativa respecte a l’aprenentatge 
de conceptes específics en els diferents grups expe-
rimentals.

Hi ha una millora més evident quan es dóna 
l’aprenentatge teòric en la pràctica que si es dóna la teo-
ria aïlladament, cosa que ens suggereix que s’adquireix 
un aprenentatge més gran a través d’intervencions pràc-
tiques significatives i exemplificades que no a través 
d’intervencions teòriques únicament.

Passats 3 mesos pel que fa al coneixement de la no-
menclatura i la ubicació muscular, es van mantenir mi-
llor els coneixements en el grup que va utilitzar l’EE 
Cognoscitiu, mentre que aquesta millora del coneixe-
ment va descendir de forma més acusada en el grup que 
va utilitzar l’EE tradicional. D’aquí es pot deduir que 
allò que s’entén, s’aplica i s’elabora cognitivament de 
forma individual perdura més en el temps que no pas 
allò que es mostra solucionat encara que es pugui enten-
dre i s’apliqui. En definitiva, la implicació cognitiva en 
les solucions sembla jugar un paper important a l’hora 
de retenir conceptes.

Una continuació d’aquest treball podria anar enfoca-
da a l’ensenyament d’un altre bloc de continguts, fins i 
tot a l’aplicació d’un major nombre de cursos i de cen-
tres per obtenir uns resultats més globalitzats. Igual-
ment, es podria utilitzar un major nombre d’EE o fins 
i tot utilitzar pulsòmetres per obtenir informació sobre 
amb quin EE a més d’existir un aprenentatge consis-
tent, s’obté un major temps de compromís motor, o amb 
quins estils d’ensenyament es mantenen els nivells mí-
nims de salut exposats per l’OMS.
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