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Canvis en el nivell de condició física relacionada
amb la salut de dones participants en un programa
municipal de ball aeròbic
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Abstract

The relations between physical activity and health can be studied
through the changes produced in the level of physical condition.
Oifferent studies come to the conc/usion that, both the increase in
the practice of habitual physical activity and the physical condition
of the partiCipants, are connected to an improvement in health
levels
The different prescnption programmes of physical exercise vary
according to intensity, length of time, frequency and the type
of activity In this work we have analysed one type of physical
activity aerobic dancing, so as to examine the effects that the
participation in a programme of six months produces in diflerent
components ol physical condition related to health
The components ol physical condition valued were maximum
consumption of oxygen, body composition, muscular strength and
reslstance, and Ilexibility. The results obtained show significant
changes in some ol the components of physical condition related
to health, such as a lower percentage ol lat, and an increase in
muscular strength and resistance in the lower limbs and stomach
musc/es.

Les relacions entre activitat física i salut poden estudiar-se a través

dels canvis que es produeixen en el nivell de condició física. Dife

rents estudis porten a la conclusió que, tant l'increment de la pràcti

ca d'activitat física habitual, com la condició física dels participants,

van associats a una millora dels índexs de salut.

Els diferents programes de prescripció d'exercici físic varien

d'acord amb la intensitat. durada, freqüència i tipus d'activitat. En

aquest treball. hem analitzat un tipus d'activitat física, el ball aerò

bic -també conegut com a aeròbic-, amb l'objecte d'examinar

els efectes que la participació en un programa amb aquest con

tingut, de sis mesos de durada, produeix en diferents compo

nents de la condició física relacionats amb la salut. Els compo

nents de la condició física valorats han estat: el consum màxim

d'oxigen, la composició corporal, la força i resistència muscular i

la flexibilitat. Els resultats obtinguts mostren canvis significatius en

alguns dels components de la condició física relacionats amb la

salut. com a¡-a la disminució del percentatge de greix i ¡'augment

de la força i la resistència muscular dels membres inferiors i de la

musculatura abdominal.

Introducció

La utilització de l'activitat física com a mitjà per al manteniment i la

millora de la salut és un tema que ara com ara està sent objecte de

gran suport polític, social i dels mateixos professionals de

l'educació física (Pascual, 1995). L'estudi de les relacions entre ac

tivitat física i salut està sent objecte de contínues revisions (Devís i

Peiró, 1993).

L'activitat física posseeix un doble impacte en la salut. un de directe i

un altre d'indirecte, mitjançant la condició física (Bouchard i cols.,

1990). Això és degut. en gran part, al conjunt d'adaptacions morfo

funcionals que es produeixen a l'organisme com a conseqüència de

la pràctica quotidiana d'exercici físic, adaptacions que defineixen el

nivell de condició física (Tercedor i Delgado, 1998 a) i al fet que im

plica un increment en la capacitat funcional. Els estudiS epidemiolò-
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Ihrough Ihe changes produce-d m Ihe level of phys!Cal condltlon 

Olfferent srud,es corne 10 the conc/uslDn that. both rhe mcrease In 

the pracl lce or habitual physical aC/!Vlty and /he phys!Cal condlrlon 
ol Ihe partICipants. are connected to an Improvement m heal/h 
levels 
The different preSCf/pllOn programmes of physical e-xerclse val}' 
accordmg ro m/enSl/y. length of Ilme, frequency and the type 
of actMty In Ihls WOT>: l.I\Ie have analyseti one type of physlcal 
actwl/y, aeroblC dancmg, so as 10 examme Ihe effects thaI Ihe
piJrtIClpatron m a programme of SI)! months produces In d¡{fe-rent 
components or physlCClI condl/!on relaled 10 heallh 
The compone-nlS o{ physICal condmon valued were maxlmum 
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reslstance, and flexlb¡/iry The results ob/ameli show slgmficant 
changes In some ol Ihe components or phYSICal cond!/ion relateti 

10 nealth. such as a /ower percen/age o{ fai, and an Increase m 
muscular Slrength and resiSlance m /he Iower Ilmbs and sromach 
muscles 

Resum 

Les relaoons entre actiVitat flslCa i salut poden estudiar-se a traves 

dels canVIS que es produep\en en el nIVell de condlOó fislCa. Dife

rents estudiS porten a la conclusIÓ que, tant l'increment de la pràCtl
ca d'aclNJtat física habitual. com la CondiCIÓ fislca dels partlOpants. 

van assoCiats a una m illora dels índexs de salut 

Els diferents programes de preSCripCiÓ d'exerCiCI fislc vanen 

d'acord amb la Intensitat, durada, freqüènCia I tipUS d'actiVitat, En 

aquest treball. hem analitzat un tipUS d'actIVItat fíSica, el ball aerÒ· 

blC també conegut com a aeròbiC ' , amb l'objecte d'exammar 

els efectes que la partiCipaCIÓ en un programa amb aquest con

Mgu!. de sis mesos de durada, produeiX en diferents compo

nents de la condició fíSica relaCionats amb la salut. Els compo

nents de Iii condiCiÓ fiSlCa valorats han estat: el consum màXim 

d'OXigen, la compOSICIÓ corporal, la força I resistènCia muscular I 

la nexlblhtat, Els resultats oblli1guts mostren canvis significatiUS en 

alguns dels components de la condiCiÓ fíSica relaCionats amb la 

salut, com ara la dlsmmUCIÓ del percentatge de greix i l'augment 

de la força I la remtenCla muscular dels membres II1fenors I de la 

musculatura abdommal . 

¡II'rOllucdó 

La utilitzaCIÓ de l'actlV/tat fislca com a mitjà per al manteniment lla 

millora de la salut és un tema que ara com ara està sent objecte de 

gran suport polilJc. SOCIal I dels matCI~OS profeSSionals de 

l'educaCiÓ fíSICa (Pascual. 1995). L'estudi de les relaCIons entre ac

tiVitat fíSICa I salut està sent objecte de continues rev'Slons (Devis I 

Peiró, 1993). 

L'actMtat fisica possee,x un doble Impacte en la salut. un de directe I 

un altre d'Indirecte, mitjançant la CondiCiÓ fisoca (Bouchard I cols.. 

1990). Això és deguI. en gran part, al conjunt d'adaptaCions morfo

fUl1Clor\,ds que es produel~en a l'organisme com a conseqüènCia de 

la pràctICa quol!drana d'exercICi fiSIC, adaptaCions que defineixen el 

nIVell de CondiCIÓ fislca (T crcedor I Delgado, 1998 a) I al fet que Im

plica un Increment en la capaCitat funClonaJ, Els estudIS epldemKllò-
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gics d'aquesta índole segueixen el patró

d'avaluar la relació de l'activitat física i/o de

la condició física amb els índexs de morbidi

tat i mortalitat i, més recentment, amb les

discapacitats funcionals. Molts estudis con

clouen que, tant l'increment de l'activitat fí

sica habitual d'una persona, com la seva

condició física, van associats a una millora

dels índexs de salut (Tercedor i Delgado,

1998 b), relació que ha estat fermament es

tablerta, durant les passades dècades, amb

nombrosos exercicis controlats (Blair,

1993).

La condició física en relació amb la salut ha

estat definida com: "un estat dinàmic d'e

nergia i vitalitat que permet a les persones

portar a terme les tasques diàries habituals,

gaudir d'un temps de lleure actiu i afrontar

les emergències imprevistes sense una fati

ga excessiva, alhora que ajuda a evitar les

malalties hipocinètiques -derivades de la

manca d'activitat física-, a desenvolupar el

màxim la capacitat intel'lectual i a experi

mentar plenament l'alegria de viure" Bou

chard i cols., 1994; Rodríguez, 1995; Ro

dríguez i cols., 1995; ACSM, 1998).

La consideració dels components de la

condició física en relació amb la salut ha va

riat al llarg de la història; tot i que, actual

ment, podem dir que existeix un consens

sobre aquests components, així com sobre

els factors que determinen la condició física,

i s'accepta, en general, que pot ser valorada

mitjançant l'avaluació de: la capacitat aerò

bica, la força i resistència muscular, la fiexibi

litat. la composició corporal i l'equilibri (Oja

i Tuxworth, 1995; ACSM, 1998).

La prescripció d'exercici és el procés pel qual

es recomana a una persona un règim

d'activitat física de manera sistemàtica i indivi

dualitzada; cal incloure-hi el tipus d'exercici,

la intensitat, la durada i la freqüència (King i

Senn, 1996). El conjunt ordenat i sistemàtic

de recomanacions podem anomenar-lo

programa d'exercici físic.

El CoI'legi Americà de Medicina de l'Esport

(ACSM, 1998), basant-se en la necessitat

d'una guia per a la prescripció d'exercici físic

a adults sans, ha realitzat diferents recoma

nacions sobre la quantitat i qualitat d'exercici,

i n'ha determinat el tipus, freqüència, intensi

tat i durada; també inclou el ball aeròbic com

un tipus d'activitat apropiada per millorar la

capacitat aeròbica dels adults. El ball aeròbic

o aeròbic és una forma popular d'exercici

per millorar i mantenir la condició aeròbica,

que consisteix a moure's al ritme de la músi

ca, tot efectuant una rutina de moviments

coreogràfics manllevats de diverses menes

de balls (jazz, bal/raom, ballet, comèdia mu

sical) combinats amb altres moviments rít

mics, com ara salts i estiraments (Heyward,

1996). En l'última dècada ha estat acceptat

com una forma particular d'exercici aeròbic

(Legwold, 1982) i últimament s'ha anat con

vertint en una forma molt popular d'exer

citar-se (Williams i Morton, 1986) Diversos

estudis asseguren que requereix un grau

moderat-alt de despesa d'energia (Weber,

1974; Foster, 1975; Igbanugo i Gutin, 1977)

i sembla que té prou potencial per aportar la

quantitat i qualitat d'exercici necessari per al

desenvolupament i manteniment de la for

ma cardio-respiratòria i per a la modificació

de la composició corporal. Tanmateix, els

estudis sobre els beneficis que la participació

en un programa de ball aeròbic produeixen

en els seus participants no sempre coincidei

xen en els seus resultats, ja que mentre uns

autors mostren un augment estadísticament

significatiu en alguns paràmetres, com són

ara el V02max (Williams i Morton, 1986)

d'altres no han trobat aquest canvi (Kowal i

cols., I978); igual com passa amb altres

paràmetres estudiats, com ara la composició

corporal (Ward i McKeown, 1988).

Davant aquesta ambigüitat de resultats, el

present estudi es va dissenyar amb l'objecte

d'examinar els efectes que la participació en

un programa de ball aeròbic produeixen

sobre els components de la condició física

relacionats amb la salut. bo i analitzant tant

possibles canvis en l'estat global com modi

ficacions específiques en els diversos com

ponents.

Mètodes

Subjectes

Després de la realització d'un reconeixe

ment mèdic i un qüestionari sobre l'estil de

vida, van ser seleccionades trenta-una do

nes (edat mitjana, 32 anys) del municipi de

EducaCió Fi"ca I Esports (61) (74-79)

Lleó, participants en un programa de ball

aeròbic de sis mesos de durada (I h/dia, 3

dies/setmana).

Cada sessió constava d'una fase d'escal

fament, amb una durada de 8-10 minuts en

què es realitzaven exercicis de baixa intensi

tat (40-60 % de la freqüència cardíaca

(FC màx); una fase principal, on es desen

volupava una coreografia de moviments

aeròbics encadenats uns amb altres, amb

una durada de 30-35 minuts i a una intensi

tat corresponent del 60 al 80 % de la FC

màx., i una fase final, o de tornada a la cal

ma, amb una durada de IO minuts en la

qual es feien exercicis d'estirament i de ti

pus calistènic. La mitjana de treball de cada

sessió oscil'lava entre el 65-75 % de la FC

màx, calculada aquesta sobre la FC màx

teòrica (220-edat), i controlada mitjançant

pulsòmetres tot al llarg del desenvolupa

ment del programa.

Obtenció de dades

Les participants van realitzar les diferents

proves de camp de valoració de la condició

física en la primera i última setmana del pro

grama de ball aeròbic, després de sis mesos

de participació.

La condició aeròbica es va avaluar utilitzant

el test de recórrer una milla de Rockport

(Kline i cols., 1987), que permet estimar el

consum màxim d'oxigen (V02màx) mitjan

çant una equació generalitzada que consi

dera el temps i la freqüència cardíaca de la

prova, a més a més del pes i el sexe dels

avaluats, desenvolupada i validada per a una

àmplia gamma de població de 30 a 69 anys

(Kline i cols., 1987), per a joves de 20 a 29

anys (Coleman i cols., 1987) i per a altres

grups poblacionals (George i cols., I998).

També es va calcular l'índex de resistència

cardíaca mitjançant la prova de Ruffier,

àmpliament utilitzada per la senzillesa

d'exercicis que requereix (Villa, 1999).

Mitjançant procediments antropomètrics

(alçada, pes, perímetres, diàmetres i plecs

cutanis) es va procedir a l'anàlisi de la com

posició corporal dels subjectes; se'n va de

terminar el percentatge de greix des de

l'estimació de la densitat corporal calculada

utilitzant el sumatori de tres plecs cutanis

apunts ( :¡

glCs d'aquesta índole segueIXen el patró 

d'avaluar la relaCIó de l'activrtat fíSKa ¡Jo de 

la CondICIÓ fisia amb els índexs de morbidi

tat i mortahtat l, més re<:enUTlent, amb les 

dlscapaotats funCIonals, Molts estudis CO!l

douen que, tant !'increment de l'actMtat fi

SKa habitual d'una persona, com la seva 

condICió fisica, van associats a una millora 

dels indexs de salut er ercedor I Delgado, 

1998 b), relació que ha estat fermament es

tablerta, durant les passades dècades, amb 

nombrosos exefCICls controlats (BlaI(, 

1993), 

La condi<:ló fiSKa en relacIÓ amb la salut ha 

estat de~nida com: 'un estat dinàmic d'e

nergia I vitalitat que pelTl1et a les persones 

portar a terme les tasques d~nes habituals, 

gaudir d'un temps de lleure actiu i afrontar 

les emergències Imprevistes sense una fati

ga excessIVa, alhora que ajuda a evitar les 

malalties hlp0Clnètrques --derivades de la 

manca d'actIVitat flSlCa-, a desenvolupar el 

màxim la capaCitat InteHectual I a expen

mentar plenament l'alegna de Vlure- Bou
chard I cols .. 1994: Rodriguez, 1995: Ro

drlguez I cols .. 1995: AC5M, 1998), 

La consderació dels components de la 

CondICió fisrca en relacIÓ amb la salut ha va

riat al llarg de la històna: tot I que, actual

ment, podem dir que eXisteix un CO!lsens 

sobre aquests com¡x¡nents, alxi com sobre 

els factors que determinen la CondICIÓ ffSlca, 

i s'accepta, en general, que pot ser valorada 

mrtJançant l'avaluació de: la capaCitat aerò

bica,la força I resistència muscular, la flexibi

Irtat. la composICió corporal I l'equilibn (Oja 

I Tuxworth, 1995: ACSM, 1998), 

La prescnp06 d'exerocl és el procés pel qual 

es recomana a una persona un règim 

d'actMtat ffSlCa de manera sistemàtICa I indivi

dualitzada: cal incloure-hi el tip..ts d'exeroo, 

la Intensrtat, la durada i la freqüencia (King i 

Senn, 1996), El conjunt ordenat i sistemàtlC 

de recomanacions podem anomenar-lo 
programa d'exerciCI liSIC, 

El CoI'legI Alnencà de Mediona de l'Esport 

(ACSM. 1998), basant-se en la necesSItat 

d'una guia per a la prescnpci6 d'exercici ffsic 

a adults sans, ha realrtzat diferents recoma

naCIOns sobre la quantitat I qualitat d'exeraci, 

i n'ha determinat el tipus. freqüència, Intens.

tat I durada: també inclou el ball aeròbic com 

un tipus d'actMtal aprop!Clda per mrllorar la 

capaotat aeròbICa dels adults, El baH aeròbIC 

o oeròbic és una fOl'TTla popular d 'exeroci 

per millorar I mantenir la condició aeròbica. 

que con5lstelX a moure's al ntme de la músi
ca. tot efectuant una rutJna de ffiOV1ments 

coreogràfICS manllevats de diverses menes 

de balls (jazz. bol/room, bal!et, comèdra ITlU 

srcaI) combrnats amb altres ffiOV1ments 1Ít

mlCS. com ara salts I estJraments (Heyv.rard. 

1996), En l'última dècada ha estat acceptat 

com una fOlTT'lil particular d'exerocl aeròbic 

(LegwoId, 1982) i últimament s'ha anat CO!l

vertlnt en una forma molt popular d'exer

citar-se (Wrl l~ i Morton, 1986). Drversos 
estudis asseguren que requereix un grau 

moderat-alt de despesa d'energra (Weber, 

1974: Foster, 1975: Igbanugo i Gutin, 1977) 

I sembla que té prou potencial per aportar la 

quantItat I qualitat d'exeroci necessari per al 

desenvolupament ( manteniment de la for

ma cardio-respiratòOa I per a la modificació 

de ta composICIÓ corporaL T anrnatetX. els 

estudis sobre els benefICIS que la partICIpació 

en un programa de ball aeròbic produeIXen 

en els seus partrcipants no sempre COtncideJ

xen en els seus re$Ultats, ja que mentre uns 

autors mostren un augment estadísttcament 

srgntfrcatlU en alg¡.Jns paràmetres, com són 

ara el VO~ (Wllliams I MortO!l, 1986) 

d'altres no han trobat aquest canVi (KowaI i 

cols.. 1978): Igual com passa amb altres 

paràmetres estudiats, com ara la composició 

corporal (Ward i McKeown. 1988), 

Davant aquesta ambigüitat de resultats, el 

present estudi es va dissenyar amb l'objecte 

d'examinar els efectes que la participació en 

un programa de ball aeròbIC produeixen 

sobre els components de la condICió ffslca 

relacionats amb la salut. bo I ana)¡tzant tant 

possibles canViS en l'estat global com modl

fKaClO!ls específiques en els drversos com

ponents. 

Alè/odes 

SlIbJec.es 

Després de la realització d'un reconel~e

ment mèdic I un queStlonari sobre l'estil de 

vida, van ser seleccionades trenta-una do

nes (edat mrtjana, 32 anys) del muniCIpi de 

f LI' ÚIXI< Ifi 1 \ 11~.7'lJ 

Ue6, partJcipants en un programa de ball 

aeròbic de SIS mesos de durada (I hldla, 3 

dies/setmana). 

Cada sessió constava d'una fase d'escal

fament. amb una durada de 8-1 O mlnulS en 

què es realitzaven e~erclCJsde baixa IntenSI

tat (40-60 % de la freqüència cardíaca 

(FC màx): una fase principal, on es desen

volupava una coreografia de movrment5 

aeròbiCS encadenats uns amb attres, amb 

una durada de 30·35 minuts i a una intenSI

tat corresponent del 60 al 80 % de la FC 

màx .. i una fase final. o de tomada a la cal

ma. amb una durada de 10 minuts en la 

qual es feien exercicis d'estirament i de Il' 

pus cahstènic. La mitjana de treball de cada 

sessió oscrl'lava entre el 65-75 % de la FC 

màx, calculada aquesta sobre la FC mà>: 

teònca (220-edat). I controlada mll¡ançant 

pulsòmetres tot al llarg del desenvolupa

ment del programa. 

Obte" ció de dades 

Les parllcipants van realitzar les diferents 

proves de camp de valoració de la condició 

física en la primera I ú!tJma setmana del pro

grama de ball aeròbic, després de $IS mesos 

de partiCipaCiÓ. 

La condició aeròbica es va avaluar utilitzant 

el test de recórrer una milla de Rockport 

(Kiine i cols" 1987), que permet estimar el 

consum màxim d'oxigen 010]tNtJ mitjan

çant una equaCió generalitzada que ConSl

dera e l temps I la freqüènCia cardíaca de la 

prova, a més a més del pes i el sexe dels 

avaluats, desenvolupada i validada per a una 

àmplia gamma de població de 30 a 69 anys 

(KJine I cois .. 1987), per a pves de 20 a 29 

anys (Co!eman I cols .. 1987) i per a altres 

grups poblacionals (George i cols .. 1998). 

També es va calcular l'fndex de reststènoa 

cardíaca mlt¡ançant la prova de Ruffler, 

àmpliament utilitzada per la senzillesa 

d'exercICIS que requereix (\'illa. 1999). 

Mrtjançant procediments antropomètncs 

(alçada, pes, perímetres, diàmetres I plecs 

cutanis) es va procedír a l'anàlísi de la com

posició corporal dels subjectes: se'n va de

terminar el percentatge de greix des de 

l'estimació de la denSitat corporal calculada 

utilitzant el sumatori de tres plecs cutaniS 
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Figura I. Valors mitjal/s del cOI/sum màxim de

o;rígel/. AI/àlisi de les diferèucies abans i després

del programa de ball aeròbic (I/S =I/O sigu'ificatiu;

* =p < 0,05).

Taula I. Valors miljaus ± EEM eu les difereuts

¡)l'ores de valoració de la coudició flsica i auàlisi

de les diferèucies obsermdes abaus i després del

programa del ball aeròbic. Nivells de siguificació

(us = uo siguificativa; * ~ P <0,05; ** =P <0,00 I;

*** =P < 0,001).

(tricipital, suprailíac i cuixa), amb l'equació

generalitzada i validada per a dones d'edats

compreses entre els I 8 i els 6 I anys, de

Jackson i cols. (1980). El càlcul del pes ossi

es va realitzar des de l'equació proposada

per Von Dòbeln, modificada per Rocha

(1975); el pes residual es basa en la relació

proposada per Würch (1974) i el pes mus-

Resultats

La taula I mostra els valors mitjans i l'error

estàndard de la mitjana en les diferents pro

ves de valoració de la condició física utilitza

des, així com l'anàlisi de les diferències ob

servades abans i després del programa de

ball aeròbic. AI final del programa de sis me

sos de ball aeròbic el V02màx no va experi

mentar millores estadísticament significati

ves (figura I), mentre que el percentatge de

greix sí que va patir una disminució (figu

ra 2). La força explosiva de les extremitats

inferiors (figura 3) i la força-resistència dels

músculs abdominals (figura 4) també van

variar de forma estadísticament significativa.

augmentant en tots dos casos.

Tot i que diversos estudis han descobert

un augment estadísticament significatiu en

el V02màx , abans i després d'un programa

de ball aeròbic (Vaccaro i Clinton, 1981;

Cearly i cols., 1984; Dowdy i cols, 1985),

d'altres autors no han trobat aquest canvi

(Kowal i cols., 1978). Els nostres resultats

reflecteixen un discret augment en el

V02màx entre els períodes estudiats (abans

i després del programa), encara que

aquest no és estadísticament significatiu. La

seva millora va directament unida a la fre

qüència, intensitat i durada de l'exercici;

tanmateix, podem trobar valors diferents

associats a aspectes genètics, així com al ni

vell d'activitat inicial (Klissouras i cols.,

1973).

Anàlisi estadística
Per fer l'anàlisi de les diferències en les dis

tintes proves de valoració de la condició físi

ca abans i després del programa de ball

aeròbic s'ha utilitzat el test la prova t de Stu

dent per a dades aparellades. Es van consi

derar diferències estadísticament significati

ves per a valors de P<0,05, tot establint un

nivell de significació (*) per als valors de

P<0,05, dos nivells de significació (**) per a

P<O,O I i tres nivells de significació (***) per

aP<O,OOI.

Discussió

cular ve determinat per la diferència entre

el pes total i la suma dels pesos gras, ossi i

residual. Es va considerar, a més a més, el

sumatori de quatre i set plecs cutanis, ja que

els valors obtinguts per la suma d'aquests

sembla tenir una valoració més objectiva

per a l'estimació i control de l'índex d'a

dipositat que no pas algunes fórmules gene

ralitzades, que no sempre s'adapten a les

característiques de la mostra sobre la qual

s'apliquen (Porta i cols., 1993).

La valoració de la força i la resistència mus

cular es va realitzar mitjançant les següents

proves: la força explosiva dels membres in

feriors, mitjançant la prova de salt vertical

màxim, utilitzant una plataforma de contac

te Ergo Jump Bosco/5ystem connectada a

un ordinador portàtil; la prova esmentada

avalua l'alçada del salt d'acord amb el temps

de vol; diversos estudis han trobat alts ín

dexs de fiabilitat en l'aplicació d'aquesta

prova mitjançant la utilització de la platafor

ma de contactes (Gusi i cols., 1997). Per a

la valoració dels músculs abdominals es va

utilitzar la prova d'encorbaments, amb un

màxim de 75 repeticions en tres minuts, va

lidada i acceptada com a prova útil i fiable

per valorar la força-resistència abdominal

en l'edat adulta (Faulkner i cols., 1989). La

força de prensió de l'esquena es va valorar

utilitzant un dinamòmetre d'esquena (mo

del Provença) i la de les mans amb un di

namòmetre marca Therapeutic (model

07012); en tots dos casos, es va supervisar

tant el correcte calibratge dels aparells com

la posició d'execució dels examinats.

La flexibilitat del tronc es va valorar mit

jançant la prova d'asseure's i abastar, aju

dats per un calaix; la fiabilitat i la validesa

d'aquesta prova han estat estudiades per

diversos autors que han indicat valors sa

tisfactoris per a ser utilitzada com a prova

de valoració de la flexibilitat dels isquio-ti

bials i com a mètode adequat per diag

nosticar la flexibilitat general dels subjec

tes (Gonzalez, 1997). L'equilibri es va va

lorar utilitzant la prova d'equilibri mono

podal sense visió; la fiabilitat de la prova

esmentada ha estat estudiada i ha mostrat

nivells més que satisfactoris i índexs supe

riors als obtinguts en altres proves (Rodrí

guez i cols., 1996).

ns

DESPRES

5C)

45

40

e
E
'i3>
~ 35

.§.

~ 30
O
>

25

2C)

ABANS

ABANS DESPRES DIFERENCIES

PES 59,59±1,34 59,60±1,37 ns

ESTATURA 159,97±1 ,03 159,80±1,01 ns

F. MÀ DRET. 30.83±0,86 29,38±0,79 ns

F. MÀ ESQ. 27,51±0,78 27,51±0.70 ns

F. ESQUENA 75,93±3,14 78,70±3,12 ns

F-R ABDOMINAL 44,96±3,15 57,29±3.38

EQUILIBRI 7,32±1,29 8,87±1.60 ns

FLEXIBILITAT 7,55±1,40 8,58±1,22 ns

SALT VERTICAL 19,27±0,71 25,18±0.63

V02m¡h 44,1±1,0 44,2±1.0 ns

I. RUFFIER 9.20±0.78 8,42±0,51 ns

%GREIX 24,3±0,6 23.1±0,5

KG. GREIX 14.5±0,3 13.8±0,4

% MÚSCUL 6 39.8±0.5 40,4±0,4

%03 15.34±0,29 15.23±0.24 ns

SUMA 4 PLECS 75.7±3.7 67.7±3.0

SUMA 7 PLECS 141.5±6.1 127.8±4.7

¡(j EducaCió FíSICa t Esports (61) (74-79)



Figllm 2. Valors lI/i(jIIlIS del percentalge de greix.

Anàlisi de les diferèllcies abans i de'¡Jrés del progm

li/a de ball aeròbic (/J* ~ < 0,05).

Figllm 4. Valors II/i(jans de laforça·resistència abdo
II/illal. Anàlisi de les diferències abans i després del

progmll/a de ball aeròbic (** p = < 0,01).
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Figllra 3- Valors II/i(jalls de la força e.\¡Jlasilla del
¡ren i,¡ferior (SIlil tJer¡¡,'al). Allàlisi de les dijèrèn

cies abans i després del prograll/a de ball aeròbic

(*** =p < 0,001).

múscul (increments del 39,8 % al 40,4 %).

A més a més, analitzant la disminució en el

sumatori de plecs cutanis, tant de quatre

com de set, també podem observar que

aquesta és estadísticament significativa.

Diverses investigacions han demostrat que

la participació regular en un programa

d'exercici físic pot alterar la composició cor

poral d'un individu. Els entrenaments aerò

bics i amb pesos són maneres efectives de

disminuir el gruix dels plecs cutanis i el greix

corporal, tant de dones com d'homes

(Heyward, 1996), i augmenta la massa

muscular, el metabolisme basal i la capacitat

metabòlica de la massa muscular (King i

Senn, 1996). La inexistència de diferències

en la composició corporal i en el percentat

ge de greix en alguns estudis, és deguda,

parcialment, a la curta durada del programa

estudiat, que no permet que aquests efec

tes arribin a manifestar-se (\Iaccaro i Clin

ton, 1981), i parcialment a la freqüència del

programa o a la intensitat de l'exercici

(Heyward, 1996). A més a més, la partici

pació en un programa d'exercici físic pot

comportar canvis en els hàbits alimentaris,

que en aquest estudi no han estat valorats,

però que podrien influir en les variacions

aquí observades.

Encara que cap dels estudis consultats ha

valorat paràmetres relatius a la for

ça-resistència muscular, els nostres resul

tats mostren millores estadísticament signi

ficatives en la força-resistència abdominal i

en la força de les extremitats inferiors. La

millora en aquests paràmetres pot ser de

guda a les pròpies característiques de

l'activitat, ja que inclou una combinació de

moviments rítmics executats amb música

del tipus de salts, desplaçaments laterals i

frontals, elevacions de genolls, etc. (Dowdy

i cols., 1985), que en definitiva són exercicis

dinàmics que poden resultar suficients per

mantenir i fins i tot millorar el grau de força i

resistència muscular de molts individus (Ro

dríguez, 1995). Per això, els entrenaments

de condició aeròbica o resistència no han

de ser considerats únicament com a un ele

ment per estudiar el V02màx , atès que te

nen un valor important per augmentar la

força-resistència muscular i la condició física

en general (ACSM, 1998).

En comparar els valors inicials del V02 màx.

amb la bibliografia consultada, observem

que aquests són inferiors als nostres, aspec

te que creiem que pot ser la causa del me

nor guany obtingut al nostre estudi, ja que

s'ha suggerit que el percentatge de millora

experimentat amb l'entrenament és inver

sament proporcional al V02màx inicial dels

individus (Fox i Mathews, 1981), és a dir,

que disminueix la capacitat potencial de mi

llora com més grans són els nivells inicials

de V02màx Uohannessen i cols., 1986).

L'explicació d'aquesta diferència de guany,

en comparació amb altres estudis, també

pot venir donada per la durada del progra

ma que, en el nostre cas, ha estat de 2 a 4

mesos més curta que l'analitzada en altres

estudis, atès que es troba prou documentat

que la millora en el V02màx va directament

unida a la durada de l'entrenament (ACSM,

1998).

El nostre programa de sis mesos de ball

aeròbic, amb una freqüència de 3 sessions

per setmana, no va produir canvis significa

tius en el pes corporal, aspecte reflectit

també en altres estudis de característiques

similars (Milbum i Butts, 1983; Dowdy i

cols., 1985). Quan analitzem els canvis en

la composició corporal, la bibliografia és

més ambigua: mentre que alguns autors,

com Vaccaro i Clinton (198 I) o com

Dowdy i cols. (1985) no troben diferències

després d'un programa de ball aeròbic de

10 setmanes de duració, Ward i McKeown

( I988) troben efectes mínims en la compo

sició corporal de les participants en un pro

grama de la mateixa durada. D'altres au

tors, sí que observen una disminució esta

dísticament significativa en el percentatge

de greix i un augment en el percentatge de

múscul; a més a més, analitzant el sumatori

de plecs, troben una disminució estadística

ment significativa en el sumatori de quatre

plecs cutanis (Williams i Morton, 1986).

Els nostres resultats revelen diferències es

tadísticament significatives entre els perío

des estudiats (abans i després del progra

ma), en la composició corporal de les parti

cipants en el programa de ball aeròbic; apa

reix una disminució significativa en el per

centatge de greix (reduccions del 24,3 % al

23, I %) i un augment en el percentatge de

EducaCió FíSica I Esports (61) (74-79) 77
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Conclusions

Les participants en un programa de ball

aeròbic de sis mesos de durada han experi

mentat canvis en alguns components de la

condició física relacionats amb la salut, com

ara disminució del percentatge de greix i

augment de la força i resistència muscular

dels membres inferiors i de la musculatura

abdominal, i no han experimentat modifica

cions en altres components, com són ara la

força de prensió de totes dues mans i de

l'esquena, així com de l'equilibri. Tanma

teix, cal ser cauts a concloure possibles rela

cions causa-efecte, atès que factors com

són ara les pròpies expectatives de millora

dels subjectes, el nivell d'esforç en la realit

zació de les proves, el nombre de subjectes

experimentals, etc., podrien modificar els

resultats aquí exposats.
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