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Resum 

Amb aquest estudi tractem d'observar 
els efectes diferencials produïts per 
l'aplicació d'un programa analític i un 
altre de global al llarg d'un curs escolar. 
Aquests efectes han estat contrastats 
mitjançant els registres obtinguts en 
una sèrie de proves motores que tracten 
de mesurar les diverses qualitats fí
siques. En l'experiment van participar 
90 subjectes de 10 i 11 anys dividits 
en dos grups experimentals i un de 
control. Es va utilitzar un disseny 
multigrup amb mesures pre i post
tractament. Els resultats mostres di
ferències significatives en els dos grups 
experimentals, les quals són més 
apreciables en el grup de treball analític 
per a les qualitats físiques condicionals 
i en el grup de treball global per a les 
coordinatives. 

Parauks clau: Educació Física, 
qualitats físiques, edat escolar. 

Introducció 

Aquest estudi vol verificar els efectes 
de dos tractaments diferents en la 
condició física dels nens, per a això hem 
utilitzat un dels cursos possiblement 
més problemàtics de l'EGB, con
cretament 6è curs. Considerem con
flictiva aquest etapa a causa de les di
ferències en l'edat biològica dels 
subjectes, donat que metre uns es troben 
en el període pre-puberal uns altres 
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estan en la puberal, i han de començar 
el desenvolupament. Sota aquesta 
perspectiva el treball de la classe 
d'Educació Física hauria de ser in
dividualitzat, però donades les con
dicions habituals, quant al nombre 
d'alumnes, material, etc., resulta molt 
difícil la consecució d'aquest ob
jectiu. 
No obstant això, en el període pre
puberal comença el desenvolupament 
de la motricitat analítica, per superació 
del globalisme preescolar, sent el nen 
capaç de dividir una conducta pròpia 
en els seus components (per exemple, 
fases d'un gest) (Oña, 1987). En base 
al que s 'ha exposat, podríem dir que el 
treball analític pot tenir efectes positius 
per a l'aprenentatge motriu. D'altra 
banda, l'etapa pre-puberal és bàsica en 
l'adquisició d 'habilitats motrius, i molts 
autors la consideren l'edat d'or de 
l'aprenentatge gestual (Delgado, 1992; 
Martín, 1990; Weineck, 1983) això es 
deu, fonamentalment, a la capacitat que 
s'observa per adquirir noves habilitats 
gestuals molt ràpidament (Hahn, 1988; 
Meinel, 1977). 
En el període puberal es produeixen 
canvis importants biològics i d' es
tructura, la qual cosa suposarà l'en
dinsament en un període d'inestabilitat 
que trenca el guanyen control i equi
libri corporal que havia representat el 
període anterior (Oña, 1987), cosa que 
provocarà un retrocés en les capacitats 
físiques coordinatives (Meinel, 1977; 
Manno, 1991) no obstant això, els 
gestos simples, habitualment practicats 
i ja automatitzats romanen estables 
(Meinel, 1977). En oposició, excepte 

certes fluctuacions, s'observen millores 
tant en les capacitats físiques con
dicionals (força, velocitat, resistència 
i flexibilitat) (Manno, 1991; Oña, 1987; 
Ribas, 1990; Weineck, 1983), com en 
la motricitat analítica (Oña, 1987; 
Weineck, 1983). 
En base al que hem exposat, la co
ordinació, com a sinònim d'apre
nentatge gestual, hauria d'ocupar un 
lloc rellevant dins de les sessions durant 
el període pre-puberal (Martín, 1992; 
Meinel, 1977; Weineck, 1983), donat 
que si no s'aconsegueix un alt nivell 
d'aprenentatge en certes habilitats 
complexes, difícilment es podrà 
aconseguir en el futur (Hahn, 1988; 
Martín, 1990; Meinel, 1977). En el 
període puberal Weineck (1983) 
aconsella que, de forma provisional, 
es realitzi una restricció en l'en
trenament de les qualitats físiques 
coordinatives per a l'adquisició de 
gestos comlexos, tanmateix, Meinel 
(1977) propugna la consecució de la 
consolidació del desenvolupament 
gestual i les tècniques esportives ja 
adquirides. 
Una altra qualitat que no s 'ha d'oblidar 
és la velocitat (Martín, 1992), ja que 
en aquesta edat el desenvolupament 
biològic del nen presenta òptimes 
condicions per a aquest tipus de tre
ball, ja que hi ha un gran desenvo
lupament de la velocitat gestual 
(Delgado, 1992; Cratty, 1982; Hahn, 
1988), i els temps de reacció són molts 
semblants als dels adults (Bravo, 1987) 
i la velocitat dels moviments angulars 
superiors als adults (Weineck, 1983). 
Aquesta darrera afirmació l 'hem 
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arribat a comprovar en un estudi re
alitzat recentment (Martín, 1992). 
D'altra banda, s 'ha observat que els 
guanys màxims d'aquesta qualitat es 
produeixen al final del període pre
puberal (Hahn, 1988; Meléndez, 1989) 
i que al contrari que en etapes posteriors 
la millor en velocitat és independent 
de la talla dels subjectes (Asmussen, 
1974). Aquesta troballa es va interpretar 
com el resultat d'una millora deguda 
a la maduració experimentada pel sis
tema nerviós que significava una mi
llora coordinació. 
La flexibilitat manté un alt nivell fins 
al fmal del període pre-puberal (Grosse, 
1988; Martín, 1990; Porta, 1985), tot 
i que sembla que hi ha diferències entre 
les diverses articulacions (Alter, 1990; 
Hahn, 1988; Manno, 1991). El període 
pre-puberal és considerat un període 
crític durant el qual s'observen els 
majors beneficis amb l'entrenament 
d'aquesta qualitat (Alter, 1990), i és 
important intensificar el treball en 
aquesta etapa (Delgado, 1992; Grosser, 
1988; Hahn, 1988; Hemandez, 1981; 
Martín, 1989), donat que la velocitat 
d'avanç no seria la mateixa si s'inicia 
l'entrenament en edats posteriors, ni 
tampoc s'obtindria una millora com
pleta (Alter, 1990). 
Tanmateix, a l'inici del període puberal, 
a causa de la producció d'andrògens i 
a l'augment del to muscular i de la 
hipertròfia provocada per aquests, 
disminueixen significativament l'am
plitud dels moviments (Grosser, 1988; 
Martín, 1990; Porta, 1985). 
Hi ha d'altres qualitats que podrien, 
almenys sota alguns aspectes, con
siderar-se problemàtiques en aquestes 
edats, com són la força i la resistència. 
En la primera d'aquestes s'aconsella 
que les càrregues no siguin superiors 
al pes corporal (Hemandez, 1981) i que 
es desenvolupin bàsicament la força 
explosiva i la força resistència (Del
gado, 1992; Martín, 1990), oblidant el 
treball sistemàtic dels altres dos tipus 
de força, com també les càrregues 
màximes (Hahn, 1988; Manno, 1991; 
Martín, 1990; Meléndez, 1989). 
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D'altra banda, la manca de l'hormona 
testosterona, sobretot si els nens es 
troben en el període pre-puberal, 
impedeix que amb l'entrenament es 
produeixi hipertròfia muscular (Me
léndez, 1989; Peltembourg, 1984; 
Ribas, 1990), amb la qual cosa 
s'aconsegueix, lògicament, amb 
l'entrenament sistemàtic inferiors 
efectes que en etapes posteriors 
(Grosse, 1988). Cal buscar la seva 
causa a la millora de la coordinació 
del moviment (Grosser, 1988; Hahn, 
1988). Tanmateix, en aquest sentit 
existeixen resultats contradictoris, 
mentre Hettinger (citat per Meléndez, 
1989) (Meléndez, 1989) confirmava 
la hipòtesi anterior utilitzant com a 
variable dependent la mesura de la 
força isomètrica Pfeiffer et al. (1986) 
van observar en el seu estudi que els 
nens pre-púbers experimenten els 
majors guanys en força relativa, seguit 
dels púbers i postpúbers. Malgrat això, 
aquestes darreres troballes no són 
necessàriament antagòniques amb les 
anteriors, donat que es podrien jus
tificar al.legant que en l'etapa pre
puberal el guanyen força no es cor
respon amb un augment del pes 

muscular, provocant per aquesta raó 
un major índex de força relativa. 
Pel que fa a la resistència, s 'hauria de 
tenir en compte que el nen, respecte 
de l'adult, té un cor al voltant d'un 70 
o un 80 % més petit (Anitua, 1970), 
hi ha un major increment de la mus
culatura que de les dimensions i el 
volum el cor (Macek, 1970), les pul
sacions basals són al voltat d'un 20% 
més altes, la resposta cardíaca davant 
d'un esforç és molt superior (Manno, 
1991; Palgy, 1984), i el llindar anae
ròbic és més elevat (Hahn, 1988; 
Meléndez, 1989), cosa que pot indicar 
una menor capacitat de generar energia 
anaeròbicament (Hahn, 1988; Rowland, 
1990). La via anaeròbica làctica està 
condicionada per l'existència en la 
cèl.lula muscular d'enzims glucolítics, 
els quals a penes s'observen en nens 
d'aquest edat (Rius, 1989; Ribas, 1990; 
Rowland, 1990), i, per tant, és difícil 
que el nen treball i en anaerobiosi. 
Amb esforços de molta intensitat es 
poden aconseguir millores en la ca
pacitat anaeròbica dels nens (Rowland, 
1990), però en realitzar aquest tipus 
de treball s 'han observat augments 
desproporcionats d'un grup d'hor-
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mones anomenades catecolamines fms 
a índexs que són considerats per
judicials per a la salut (Ribas, 1990; 
Rius, 1989). 
En base al que s 'ha dit, el des
envolupament de la resistència en 
aquestes edats, donada la manca de 
capacitat del nen per a la utilització de 
les vies anaeròbiques, s 'ha de basar en 
el treball aeròbic, almenys en la ini
ciació, començant amb la capacitat 
aeròbica fms anar progressivament 
introduint la potència aeròbica (Del
gado, 1992; Martín, 1990; Martín, 
1992). 
Com ja hem apuntat anteriorment, els 
nens d'aquesta edat semblen tenir una 
bona capacitat per a l'aprenentatge 
seguint procediments analítics, però 
mitjançant aquest tipus de treball 
s'estimula escassament la motivació 
(Singer, 1986), i aquesta, sobretot en 
aquestes edats, és un factor essencial 
per a l'aprenentatge d'habilitats i mi
llora de les capacitats físiques del 
subjecte (Schmidt, 1988; Singer, 1986), 
per tant, es podria considerar necessari 
buscar el manteniment de la motivació 
en el nen, i és aconsellable la pre
sentació del treball en forma de joc 
(Martín, 1992; Triga, 1989; Singer, 
1986; Bhizquez, 1986; García, 1982; 
Moor, 1981; Elkonin, 1980; Hetzer, 
1978; Leif, 1978). 
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En el nostre estudi tractem d'observar 
quin dels dos sistemes plantejats 
anteriorment és més efectiu per al 
desenvolupament de les capacitats 
físiques. Per això, es van fer servir 
dos tractaments diferents: (a) un basat 
en un procediment analític, emprant 
un treball de condicionament físic i 
els mitjans i mètodes d'un esport 
específic, en el nostre cas atletisme, 
i (b) un altre en el qual es plantegen 
les activitats en forma global i 
s'executaren la majoria en forma de 
joc. 
Per poder determinar els efectes 
d'aquests tractaments hem utilitzant 
diferents proves motores, amb l'objecte 
de mesurar el nivell de partida i l'ad
quirit després del tractament en les 
diverses qualitats físiques. 
Com a hipòtesi plantejarem que amb 
el treball analític, donada la capacitat 
per a l'aprenentatge sota aquest mètode 
i el control que es pot dur de la intensitat 
d'execució, nombre de repeticions, etc., 
s'obtindran millors resultats en la major 
part de les proves motores plantejades. 
Utilitzarem com a hipòtesi com
plementària que la coordinació serà una 
de les qualitats més beneficiades, a 
causa de la principal característica 
d'aquestes edats que es refereix a l'alt 
llindar d'aprenentatge i que ja hem 
reflectit anteriorment. 

Material i mètode 

En aquest estudi van participar 90 
subjectes, escollits aleatòriament 
(després d'aplicar una estratificació en 
funció del sexe) dels coLlegis de la 
barriada del Zaidín de Granada, 45 nens 
i 45 nenes, amb edats compreses entre 
els 10 i els 11 anys (6è d'EGB). 
Hem emprat un disseny multigrup amb 
mesures pre i posttractament, i un grup 
control. Es van formar tres grups de 
30 subjectes cada un (15 nois i 15 noies 
a cada grup) per poder manipular els 
diferents nivells de la variable in
dependent. 
Als dos grups experimentals se'ls van 
aplicar dos tractaments diferents i al 
grup de control no se li va administrar 
cap tractament. Com a condició es va 
establir que els subjectes de la mostra 
no realitzessin cap altra pràctica física 
sistemàtica en el transcurs de l'ex
periment, ni escolar ni extraescolar. 
El grup 1 va fer un programa analític 
que va constar d'unitats didàctiques 
basades en condicionament físic i 
atletisme, de forma paral.lela i apli
cades al llarg de tot el curs acadèmic. 
Aquesta és una adaptació del programa 
Guía para escue las de atletismo pu
blicat per la Diputació Provincial de 
Màlaga (1988) (Diputació Provincial 
de Màlaga, 1988), el qual es va ajustar 
en base al temps real disponible per a 
l'experiència, així com al material i a 
les instaLlacions del centre. Es va 
aplicar tot el programa recollit en aquest 
document excepte les fitxes números 
4,5,9, 15, 19,26,35,36,38,41,44, 
45,51,55,60,64,66,69,71,74,78, 
81,83,85,88,93 i de la 95 a la 100. 
El grup 2 va realitzar, durant el mateix 
període de temps, un programa global 
d'iniciació esportiva, utilitzant els 
elements bàsics comuns a tots els 
esports d'equip i organitzant les ac
tivitats en forma de jocs. Es va basar 
en els continguts proposats per 
Blazquez (1986) en elllibrelniciación 
a los deportes de equipo, en el qual 
es fan plantejaments d'aplicació 
progressiva a nens/nenes des dels 6 

apunts : Educaci6 Físíca i Esporls 1992 1301 30-37 



__________________ ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

als 10 anys. Cal destacar que en el 
nostre programa l'evolució dels jocs, 
des dels més simples als més com
plexos, es va fer al llarg d'un sol curs 
escolar i amb alumnes de 10 anys. La 
quantificació dels continguts (vegeu 
Bhízquez, 1976) va quedar de la se
güent manera: 

• Jocs d'organització simple: subgrup 
A, sessions 1 a 8; subgrup B, sessions 
9 a 15. 

• Jocs codificats: subgrup A, sessions 
16 a 25; subgrup B, sessions 26 a 
35. 

• Jocs reglamentats: subgrup A, ses
sions 36 a 50; subgrup B, sessions 51 
a68. 

El grup de control es va utilitzar, fo
namentalment, per dues raons: 1) per 
poder comparar l'efectivitat dels dos 
tractaments amb un grup que no fa 
activitat física sistemàtica; i 2) per 
controlar la possible i la inevitable 
evolució biològica dels subjectes, ja 
que el període de pràctica ha estat molt 
prolongat i en nens d'aquesta edat se 
solen produir canvis molt impor
tants. 
Es van registrar mitjançant una sèrie 
de proves motores els nivells de les 
diverses qualitats físiques. Aquestes 
van ser les següents: (a) potència de 
cames, a través de la prova de salt 
vertical (test de Larson, 1940); (b) re
sistència muscular, mitjançant el test 
d'abdominals, proposat per Litwin i 
Femandez (1982), en la variant d'I 
minut de durada; (c) velocitat, amb un 
esprint de 30 metres llisos (Grosser, 
1988); (d) coordinació, aplicant el test 
de dribbling de la graella de Wamer 
d'habilitats en futbol, modificant la 
distància entre els obstacles (2 m) i 
realitzant el recorregut de tomada amb 
la pilota a les mans passant-la en cercle 
al voltant de la cintura (Barrow, 1979); 
(e) flexibilitat, utilitzant el test de Flexió 
Profunda del cos (Mathews, 1978); (f) 
força de braços, seguint la prova de 
suspensió amb flexió de braços 
(Jonhson, 1974); i (g) resistència, per 
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a la qual vam emprar la prova de la 
cursa de fons, proposada per Fetz i 
Komex1 (1976), en la variant dels 1.000 
metres llisos. 
El procediment seguit va constar de 
73 sessions d'una hora de durada cada 
una. La primera es va utilitzar per a 
la consecució de la consistència en 
els diversos gestos de les proves 
motores que així ho requerien, a la 

segona sessió es van aplicar els 
pre-test de salt vertical, abdominals, 
velocitat i coordinació, i en la tercera 
els de flexibilitat, força de braços i 
resistència. Així, es van obtenir els 
registres inicials de cada una de les 
proves motores. Les 68 sessions se
güents van ser de tractament i es van 
administrar a cada subjecte el que li 
corresponia segons el grup ex-

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.733 0.521 26.400 0.932 

ABDOMINALS 27.967 3.409 27.133 3.589 

VELOCITAT 5.743 0.349 5.770 0.436 

FORÇA BRAÇOS 15.417 0.539 14.703 0.803 

FLEXIBILITAT 26.667 2.869 25.100 0.885 

RESISTÈNCIA 260.600 22.550 261.300 23.950 

COORDINACIÓ 21.600 2.621 19.533 2.177 

Toulo 1. Grup (ontrol. Mitjanes i desviacions típiques 

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.100 2.249 31.933 2.434 

ABDOMINALS 26.733 3.269 38.567 3.451 

VELOCITAT 5.817 0.454 5.347 0.455 

FORÇA BRAÇOS 15.323 0.732 20.470 0.826 

FLEXIBILITAT 27.233 3.148 32.200 3.089 

RESISTÈNCIA 260.870 22.730 240.970 29.060 

COORDINACIÓ 21.867 2.738 17.967 1.921 

Toulo 2. Grup experimental I. Mitjanes i desviacions típiques 

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.467 3.674 30.267 3.503 

ABDOMINALS 28.200 2.999 33.000 3.029 

VELOCITAT 5.620 0.171 5.436 0.211 

FORÇA BRAÇOS 15.073 0.349 18.983 2.419 

FLEXIBILITAT 26.700 0.535 28.567 1.135 

RESISTÈNCIA 260.830 22.560 250.670 28.890 

COORDINACIÓ 22.033 2.553 15.900 2.123 

Toulo 3. Grup experimental 2. Mitjanes i desviacions típiques 
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Figuro 1. MlljaMs de pre-t.st I posttest dels tr.s grups en salt vertical 
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Figuro 3. Mitjanes de pr.-test i posttest dels tres gr.ps en velocitat 
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Figuro S. Mitjanes de pre-test I posttest dels tres grups en flexibmtat 
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Figuro 2. Mhjan.s de pr.-t.st i posttest dels tres grups en abdominals 

Suspensió en flexió de braços 
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Figuro 4. Mitjanes de pre-test i pasttest dels tres grups en farsa de brasas 
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Figuro 6. Mitjanes de pre-test i pasttest dels tres grups en resistència 
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25 ~----------------------------------, 

20 

15 

10 

5 

O 
Grup control GTUpl Grup 2 

• PRE-TEST o POSTTEST 

Figuro 7. Mitjanes de pre-test i posttest dels tres grups en coordinació 
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perimental al qual pertanyia. Aquest 
va ser aplicat a raó de dues hores la 
setmana, al llarg de tot el curs escolar, 
des del mes d'octubre al de juny, 
exc1oint-hi el períodes vacacionals, 
tal com la situació real de l'educació 
física escolar. Les dues últimes ses
sions van ser el posttest i es va re
alitzar en les mateixes condicions que 
el pre-test. 
Per a l'anàlisi dels efectes del trac
tament vam aplicar tècniques des
criptives i inferencials que van ser 
manipulats intragrup i intergrup. 

Resultats 

Per tal d'observar si els grups eren 
equivalents es va realitzar un ANOV A 
amb els resultats del pre-test dels di
versos grups en cada una de les proves 
motores. No es van apreciar diferències 
significatives en cap d'elles, per la qual 
cosa podem assumir que els grups eren 
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homogenis abans d'iniciar els trac
taments. 
A les taules l, 2 i 3 presentem les 
mitjanes i desviacions típiques ob
tingudes pels tres grups en el pre-test 
i el pottest. A les figures 1,2,3,4,5, 
6 i 7 podem observar gràficament les 
diferències entre les mitjanes de cada 
una de les proves motores 
Per a l'anàlisi intragrup hem comparat 
els registres del pre-test i el posttest 
de les set proves motores, a través 
de la t d'Student per a mesures apa
riades. El grup de control no presenta 
millores entre les mitjanes de pre-test 
i posttest en les diverses proves (taula 
1), excepte en coordinació, on es 
produeix una disminució important 
del temps d'execució en el posttest. 
L'estadística inferencial no mostra 
diferències estadísticament sig
nificatives entre les dues sessions en 
cap de les variables (p>.05), excepte 
la prova de coordinació, en què el 
posttest presenta diferències altament 

significatives respecte del pre-test 
(p<O.OOl). Tanmateix, els grups 1 i 
2 milloren les seus registres en tots 
els posttest de les variables de
pendents (taules 2 i 3), i es troben 
diferències significatives entre el 
pre-test i el posttest en tots els con
trastos (p<.Ol). 
Per a l'anàlisi intergrup vam utilitzar 
la tècnica d'anàlisi de variança global 
servint-nos de les dades del posttest 
dels diversos grups i una prova de 
contrastos. L' ANOV A amb les dades 
del posttest mostra diferències sig
nificatives en les set proves motores 
(p<.OO1). Entre el grup de control i 
el grup 1 s'observen diferències molt 
significatives en tots els contrastos 
de les diverses proves motores: test 
de coordinació (p<.Ol) i la resta 
(p<.OO1). Entre el grup control i el 
grup 2 també trobem diferències 
significatives en tots els contrastos 
(p<.OOl). Finalment, entre el grup 
1 i 2 trobem diferències significatives 
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elevades en les proves d'abdominals, 
flexibilitat i resistència (p<.OO I), però 
són menors, tot i que també sig
nificatives en la prova de suspensió 
amb flexió de braços (p<.OI) i no 
significatives en les proves de salt 
vertical i velocitat (p>.05); no obstant 
això, la prova de coordinació, en 
contraposició a les anteriors, mostra 
el signe negatiu i s'assenyala, 
d'aquesta manera, el grup 2 com el 
que obté els millors resultats 
(p<.OOI). 

Discussió 

Una de les majors preocupacions que 
hem tingut en aquesta investigació ha 
estat la dificultat de controlar l'evolució 
biològica dels subjectes, donat que la 
fase d'experimentació ha estat molt 
prolongada i per les seves ca
racterístiques es poden produir canvis 
molt importants, però malgrat això en 
el grup de control no s'han observat 
millores en cap de les qualitats físiques 
condicionals, la qual cosa sembla 
confirmar, en partir de grups equi
valents, que aquesta variable no ha 
afectat sensiblement els resultats. 
Tanmateix, sembla que l'activitat ha
bitual dels nens d'aquestes edats, 
malgrat no ser sistematitzada, provoca 
una millora en la coordinació, ja que 
el grup de control ha mostrat diferències 
significatives en aquest paràmetre, 
confirmant, d'alguna manera, la ca
pacitat d'aprenentatge dels nens en 
aquestes edats (Delgado, 1992; Hahn, 
1988; Martín, 1990; Meinel, 1977; 
Weineck, 1983). 
Els dos grups experimentals han ob
tingut diferències altament sig
nificatives en tots els paràmetres de les 
variables dependents, reafirmant la 
importància de l'entrenament sistemàtic 
en aquesta etapa per al des
envolupament de les qualitats físiques 
i que ja ha estat propugnat per diversos 
autors (Delgado, 1992; Grosser, 1988; 
Hahn, 1988; Manno, 1991; Martín, 
1989; Martín, 1990; Martín, 1992; 
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Meinel, 1977; Weineck, 1983). No 
obstant això, el grup que va realitzar 
un treball analític mostra millors re
sultats en les qualitats físiques con
dicionals que el que el va realitzar 
globalment en base a jocs. Això con
fmoa, en certa mesura, la capacitat dels 
nens d'aquesta edat, respecte de la 
capacitat d'aprenentatge per pro
cediments analítics (Oña, 1987; Wei
neck, 1983), que malgrat no ser gaire 
motivant sembla que és més efectiu per 
al desenvolupament de les qualitats 
físiques condicionals. 
D'altra banda, el grup que va fer servir 
el procediment global ha superat 
l'analític en la prova de coordinació, 
possiblement perquè l'excés de control 
del segon mètode no és tan efectiu com 
la llibertat de moviments del primer. 
En aquest sentit Newell i Kennedy 
(1978) van demostrar que l'excés en 
la precisió de la informació amb nens 
pot perjudicar l'aprenentatge. 
D'aquest estudi podem deduir-ne que 
tots dos mètodes són efectius en el 
desenvolupament de les qualitats fí
siques, tot i que un sigui més beneficiós 
per a les condicionals i un altre per a 
les coordinatives, possiblement la 
combinació dels dos en un mateix 
tractament aportaria millors resultats, 
però el percentatge d'utilització d'un 
i altre provocaria canvis importants, 
que podrien fins i tot arribar a fer poc 
efectiva alguna de les combinacions 
de percentatge. En futures in
vestigacions s'haurien d'abordar 
aquests temes per tal de donar una certa 
claredat per a l'enfocament de l'Edu
cació Física en aquestes edats. 
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