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Els objectius de l’estudi són identificar, en el context de la 
problemàtica de la repetició escolar, els factors de baix ren-
diment i, a partir d’això, establir directrius i estratègies per a 
programes d’orientació correctiva i per a la formació de pro-
fessors en matemàtiques de la 1a sèrie del 2n grau, a Santa 
Catarina, el Brasil. 

Les dades teòriques van ser buscades en la literatura pe-
dagògica i interdisciplinària, nacional i internacional, i els em-
pírics van venir de la investigació de camp en llocs de treball, 
administració pública, currículum oficial, empreses, comerç i, 
principalment, de les escoles (alumnes repetidors, professors 
de matemàtiques i especialistes en educació) a través de qües-
tionaris. 

En la introducció es presenta el tema i el problema abor-
dats, la hipòtesi, els objectius, les línies teòriques bàsiques, 
els procediments metodològics i els instruments i el disseny 
d’investigació. 

La primera part, “Repetició Escolar al Brasil i a l’Estat 

de Santa Catarina”, es compon de quatre capítols. En el 
primer es presenten les dades i l’anàlisi del sistema edu-
catiu brasiler. El capítol segon, es refereix a la situació 
de l’ensenyament de 2n Grau, i en general, a l’Estat de 
Santa Catarina. Al tercer, es busquen les definicions i els 
paràmetres de rendiment escolar, segons la bibliografia 
especialitzada. Al capítol quart, s’aborden les necessitats 
socioeducatives de Santa Catarina. 

La segona part, “Anàlisi Empírica”, es compon de tres 
capítols. Al capítol cinquè, es presenten la metodologia i 
els fonaments teòrics principals. El sisè, tracta de l’estudi 
de casos, de la discussió dels resultats i de la verificació de 
consistència de la investigació. Al capítol setè, a partir de 
la fonamentació teòrica i de l’anàlisi qualitativa, es pro-
posen directrius i estratègies per a l’ensenyament de les 
matemàtiques de 1a sèrie del 2n grau a Santa Catarina, 
el Brasil. 

Els resultats apunten com a principals factors de re-

petició, baix rendiment i fracàs escolars, la falta de base 
en les sèries anteriors; deficiències del professor quant al 
mètode d’ensenyament i problemes d’ordre familiar, entre 
altres de diversos ordres, com els econòmics, de deficièn-
cia de l’escola i del procés avaluatiu. 

Com a estratègies i directrius per a l’augment del rendiment 
escolar i la disminució de la repetició i de l’abandonament, es 
van formular proposicions d’acord amb els programes de recu-
peració i reforç escolars, igual com de capacitació dels profes-
sors, a partir d’un punt de vista integral i interdisciplinari que 
exigeix el problema enfocat, principalment, a la necessitat de 
coneixement de ciències humanes i socials.

A les estratègies, dins del procés de formació docent, 
la intervenció didàctica es fa necessària per a les innova-
cions en el procés d’ensenyament i aprenentatge, que ha 
d’ajudar a desenvolupar activitats participatives i agradables 
d’aprenentatge, tot apuntant cap a una pràctica lúdica que 
contribueixi a la disminució del fracàs escolar. 
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El càncer de pròstata és el càncer més freqüent en els 
homes en molts països industrialitzats. Considerant el 
percentatge de supervivència relativa als 5 anys (76,5 %) 
i l’estat de morbiditat que generen els tractaments vi-
gents, el concepte de Qualitat de Vida (QdV) de l’home 
gran amb càncer de pròstata passa a ser un objectiu 
prioritari en la intervenció sociosanitària. Clàssicament, 
l’avaluació de l’impacte que generen els símptomes s’ha 
determinat per la freqüència i el nombre de símptomes 
associats a la malaltia i al tractament. Al nostre enten-
dre, el més apropiat és realitzar l’anàlisi tot objectivant 

les limitacions que generen en l’activitat de vida diària 
dels afectats.

Aquest article té un doble objectiu. Primer, avaluar els be-
neficis d’un programa d’exercici de força-resistència adaptat a 
la malaltia i al tractament de càncer de pròstata.

Segon, identificar els símptomes més rellevants del càncer 
de pròstata des de la perspectiva del pacient i l’impacte que 
generen en la Qualitat de Vida de l’home gran. 

La proposta metodològica es basa en la triangulació 
metodològica entre mètodes seqüencials, (Quantitatiu i 
qualitatiu).

En els resultats s’observa una millora significativa de 
la Qualitat de Vida del malalt, mediada indirectament per 
la millora del símptoma d’incontinència i el dolor. Igual-
ment s’observa una millora de la capacitat de la força i 
la resistència muscular més evident en les extremitats 
inferiors. 

Queda científicament demostrada l’eficàcia d’un 
programa d’exercici físic de força adaptat als símpto-
mes que genera la malaltia i el tractament de càncer 
de pròstata en la millora de la Qualitat de Vida de la 
persona gran.

Avaluació dels efectes d’un programa d’exercici físic individualitzat 
sobre la Qualitat de Vida (QdV), la incontinència urinària, la fatiga i la resistència muscular 
amb malalts de càncer de pròstata
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