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Introducció: Els pacients amb fibromiàlgia (FM) es
caracteritzen principalment per dolor musculosquelètic
generalitzat i fatiga, acompanyat sovint de rigidesa muscular, son no reparador i ansietat. Aquests símptomes fan
que els pacients amb FM presentin baixa condició física,
poca força muscular, i una qualitat de vida reduïda. Objectiu: Avaluar els efectes de l’exercici físic controlat en piscina
d’aigua calenta, d’intensitat baixa-moderada, i el posterior
desentrenament, sobre la qualitat de vida relacionada amb
la salut (QVRS), funció neuromuscular, i condició física en
dones amb fibromiàlgia. Mètode: Trenta-quatre dones
amb FM van ser distribuïdes aleatòriament en un grup
exercici (GE) que va realitzar exercici en aigua calenta
60 minuts, 3 cops per setmana (n = 17); i un grup control
(GC), que va continuar realitzant la seva vida quotidiana
(n = 17). La QVRS va ser mesurada utilitzant els qüestio-

naris SF-36, FIQ, i EuroQol 5-D . La força isocinètica màxima
va ser mesurada en flexors i extensors de genoll en acció
concèntrica (60º/s i 210º/s) i excèntrica (60º/s), i en abductors i adductors d’espatlla en acció concèntrica (60º/s).
La condició física va ser mesurada utilitzant les proves de:
graó canadenc, CMJ, força de prensió, velocitat màxima
en caminar 10 metres, pujar 10 graons, flexió de tronc, i
equilibri monopodal sense visió. Els resultats van ser mesurats en la línia base, a les 12 setmanes d’entrenament, i
a les 12 setmanes seguides de desentrenament. Resultats:
El període d’entrenament va revelar millores significatives
en QVRS, a favor de l’EG, en l’escala total del FIQ, EuroQol
5 D, i en les dimensions de funció física, dolor corporal, vitalitat, funció social, problemes emocionals, i salut mental
del SF-36. Després del període de desentrenament, només
van ser mantingudes les millores en dolor corporal, pro-

blemes emocionals, i salut mental. Els resultats en funció
neuromuscular van mostrar guanys significatius de l’EG en
la força dels extensors i els flexors de genoll a velocitats
lentes (60º/s), aquests guanys van ser mantinguts par
cialment després del període de desentrenament. També
van ser observades millores en l’equilibri i en la capacitat
funcional, a favor de l’EG, després del període d’entrenament. Aquestes millores desapareixen després del període
d’inactivitat física. Conclusions: Aquest programa d’exercici en aigua calenta es va mostrar efectiu per millorar la
QVRS, l’equilibri i la capacitat funcional, i la força muscular
a les extremitats inferiors a velocitats lentes de les pacients
amb fibromiàlgia. Tanmateix, la majoria dels guanys es van
perdre després del període de desentrenament, la qual cosa
suggereix fer exercici continuat per preservar els guanys en
QVRS, força muscular, i condició física.
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En un moment de revolució tecnològica, completament
immersos en la societat de la informació, com a herència del
segle xx, i atès que ja no és possible deslligar educació de
tecnologia, es planteja aquesta tesi doctoral des de la perspectiva de l’Educació Física escolar, amb l’objecte d’orientar
uns criteris que tard o d’hora calia abordar.
Entre els elements que justifiquen la necessitat de la
recerca es podria destacar un nou marc legislatiu en Educació, que ha de procurar la integració de coneixements més
acordats amb les necessitats del moment; proporcionar l’ús
de les TIC a l’espai escolar des de diferents perspectives, o
bé contribuir a garantir l’accés a les TIC de totes les persones. Des d’una altra perspectiva, l’Educació Física no es pot
quedar indiferent amb les possibilitats que ofereixen les TIC:
“motivació”, “flexibilitat”, “personalització”, “interactivitat”,
“aprenentatge autònom i col·laboratiu”...
L’objectiu principal de la tesi, centrada a esbrinar el
tractament que han de tenir les TIC en l’Educació Física
escolar, tant des de la perspectiva del professorat com de
l’alumnat, s’aborda des de diferents perspectives. D’una
banda, les circumstàncies que envolten l’ús de les TIC a
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l’Educació Primària. D’una altra, s’orienta a conèixer l’ús
real que fa el professorat d’Educació Física de la tecnologia, i a recollir les experiències existents en aquest àmbit.
Finalment, es busca d’aprofundir en els aspectes de les
TIC que poden aportar més beneficis a l’Educació Física
escolar.
S’utilitza un disseny de recerca qualitatiu que, no obstant això, combina o integra l’ús de tècniques de recollida d’informació quantitatives i qualitatives. En concret,
s’utilitzen com a instruments un qüestionari autoadministrat amb presència d’enquestador, i com a estratègies
entrevistes exploratòries a persones expertes, grups de
discussió de docents de diferents nivells educatius i opinions de docents especialistes, i estudiants en formació
inicial i permanent, emeses a fòrums de debat telemàtics.
La combinació d’ambdues tècniques, i a més a més d’una
manera no lineal, proporciona molta riquesa, i la possibilitat de reflexionar permanentment sobre el procés sencer
de la recerca, i dels passos particulars que es van donant a
cada moment.
Entre les conclusions més importants que se’n poden

extreure és que no es poden incloure les TIC a l’Educació Física en l’actual model d’escola, en l’actual estructura d’àrees
curriculars, organitzades en horaris amb escassa incidència
les unes sobre les altres, perquè des d’aquesta perspectiva,
la introducció de les TIC implica una necessària reducció de
l’activitat motriu. Les TIC en l’Educació Física escolar, emperò
poden oferir moltes i molt variades possibilitats, a més a
més que representen una poderosa eina de motivació per
treballar continguts de tipus conceptual i actitudinal, sempre que no es plantegin com un repte o com una alternativa
a l’activitat motriu. Tampoc no es poden menysprear la gran
funció que les TIC poden realitzar per atendre la diversitat, la
possibilitat de guanyar hores per a l’àrea mitjançant un treball interdisciplinari, o el desenvolupament d’activitats fora
de l’horari lectiu, per fomentar un tipus de treball determinat, o fer més significatius els aprenentatges que els alumnes i les alumnes realitzen a les sessions d’Educació Física.
Qualsevol de les perspectives ha de ser fruit de la reflexió i
adequada a les diferents necessitats i intencions educatives
del grup amb què es treballa, i mai el resultat de la improvisació, l’imperatiu tecnològic o la moda.
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