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Resum
Investigacions recents han demostrat que la pràctica continuada d’activitat física (AF) 
aporta beneficis sobre el rendiment acadèmic en alumnat de diferents etapes, entre 
les quals l’etapa de preescolar és la menys estudiada. L’objectiu d’aquest treball va 
ser estudiar i sintetitzar la relació existent entre la pràctica d’AF i la millora de les 
funcions executives i el rendiment acadèmic a preescolar, donant una visió general de 
l’estat actual de la qüestió. Per a això, es va fer una revisió sistemàtica, centrada en la 
identificació de les característiques generals i l’eficàcia dels programes d’intervenció 
duts a terme en aquest context educatiu. Per desenvolupar-la, es va fer una cerca de 
literatura científica a les bases de dades Web of Science (WOS), Scopus i Proquest. 
Es van utilitzar simultàniament com a termes clau “physical activity”, “academic 
achievement” i “preschool”, i com a operadors booleans “and” i “or”, i es va fixar una 
mostra vàlida per a aquest estudi d’un total de 18 articles científics per a la síntesi 
qualitativa. Els resultats de l’estudi indiquen que existeix una associació positiva en 
integrar l’AF a l’aula i la millora de les funcions executives i els resultats acadèmics, 
independentment del contingut curricular treballat i del tipus d’AF que s’utilitzi. Així, 
integrar l’AF a l’aula (com ara classes físicament actives o descansos actius), pot 
ser una estratègia important per millorar l’alfabetització precoç i l’aprenentatge dels 
continguts curriculars, al mateix temps que s’aconsegueixen nivells d’AF propers als 
recomanats diàriament.

Paraules clau: activitat física, educació preescolar, funcions executives, rendiment 
acadèmic, revisió sistemàtica.
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Introducció
Optimitzar el temps dedicat a l’activitat física (AF) i 
minimitzar el temps de sedentarisme són objectius importants 
per a la salut dels infants des d’una edat molt primerenca 
(Hnatiuk et al., 2014). La pràctica d’AF constant provoca 
nombrosos beneficis en la salut integral de les persones 
(Jaksic et al., 2020; Popović et al., 2020). Malgrat aquesta 
evidència, els nivells d’AF en els infants preescolars 
continuen sent relativament baixos (Hnatiuk et al., 2014) 
i actualment un dels principals motius de sedentarisme en 
escolars és l’auge i l’augment de l’ús de les noves tecnologies 
de la informació i de la comunicació (Ortiz-Sánchez et al., 
2021), que provoca excés de pes, malalties hipocinètiques 
i patologies cardiovasculars (Fang et al., 2019; Roscoe et 
al., 2019). A més, augmenta la probabilitat de patir altres 
malalties mentals o afectivoemocionals (Loewen et al., 
2019; Wu et al., 2017). D’altra banda, i des del punt de 
vista motor, la disminució d’AF s’associa a un baix domini 
de les habilitats motrius en els preescolars (Lubans et al., 
2010; Roscoe et al., 2019). Les habilitats motrius bàsiques 
es desenvolupen habitualment en la primera infantesa i 
proporcionen els blocs de construcció per a les futures 
habilitats motrius. Si el repertori d’activitats fisicoesportives 
que el docent ofereix per al desenvolupament d’aquestes 
habilitats motrius és pobre i insuficient, i no dona lloc a 
l’exercitació d’habilitats, hi haurà un baix domini d’aquestes 
i, en conseqüència, una disminució del repertori d’habilitats 
motrius (Castañer i Camerino, 1991). En aquest sentit, el 
model conceptual de Stodden et al. (2008) suggereix que, a 
mesura que els infants creixen, aquells amb nivells mitjans/
alts de competència motriu, i nivells més elevats d’AF, 
obtindran un rendiment més gran en les seves habilitats 
locomotores i de control d’objectes. La literatura dona 
suport al model conceptual, en el sentit que, durant l’etapa 
preescolar, l’associació entre la competència motriu i l’AF 
és feble, però el desenvolupament de la competència de les 
habilitats motrius fonamentals és important per reduir el 
comportament sedentari i augmentar l’AF. Així, els infants 
en edat preescolar amb millor desenvolupament d’habilitats 
motrius dediquen molt més temps a l’AF de moderada a 
vigorosa i molt menys temps a comportaments sedentaris 
que els infants amb habilitats motrius menys desenvolupades 
(Williams et al., 2008). Tots aquests perjudicis suposen una 
disminució de la qualitat de vida dels infants a llarg termini 
(Emeljanovas et al., 2018; Hoare et al., 2019). 

A més dels beneficis que l’AF té per a la salut integral 
en infants (estat físic, salut cardiometabòlica, salut òssia, 
reducció de l’adipositat, salut mental, desenvolupament 
psicosocial i d’habilitats motrius; Padial et al., 2021), 
l’OMS (2020) inclou la millora dels resultats cognitius 
(acompliment acadèmic i funció executiva [FE]). Així, 
s’estableix una relació positiva entre l’AF i el rendiment 
acadèmic, entenent aquest últim no només com els èxits 

acadèmics (qualificacions i resultats dels exàmens), 
sinó també les funcions executives (memòria, atenció/
concentració, resolució de problemes, raonament, presa de 
decisions i capacitat verbal; Jarraya et al., 2019), així com 
les habilitats acadèmiques (conducta, assistència i temps 
dedicat a les tasques; Vazou et al., 2021), que depenen en 
gran mesura d’un desenvolupament correcte de les funcions 
executives. Des d’aquesta perspectiva, revisions recents 
com la feta per Romero et al. (2017, p. 257) indiquen que 
“l’activitat física no només millora el funcionament cognitiu 
en general, sinó que també millora el rendiment en tasques 
que requereixen de les funcions executives”. 

El concepte de FE és un concepte multidimensional i en 
ple desenvolupament, a causa dels avenços en la neurociència, 
i és un component bàsic per explicar la cognició humana i 
el comportament (Ardila i Solís, 2008; Portellano i Garcia, 
2014). Està composta per diferents components que treballen 
conjuntament per guiar l’activitat cognitiva (Enríquez, 2014) 
i la finalitat dels quals està relacionada amb la capacitat per 
organitzar i planificar (Rosselli et al., 2008). En general, 
“les FE es defineixen com un grup de processos mentals 
que permeten el control i la regulació d’altres habilitats i 
conductes, entre les quals destaquen les necessàries per 
dirigir les accions cap a la consecució d’objectius prèviament 
establerts” (Gil, 2020, p. 116). Entre els seus diferents 
components, es troben la inhibició de reflexos i respostes 
impulsives, la velocitat de processament de la informació, 
la selecció d’objectius rellevants per a la tasca (planificació, 
organització de mitjans, memòria de treball), flexibilitat de 
la conducta dirigida a metes, interrupció d’activitats en curs 
en funció de les necessitats, control de la interferència, canvi 
d’estratègies davant de les noves demandes de l’entorn o la 
nova informació rebuda, supervisió de la conducta, presa de 
decisions, regulació de les respostes de tipus emocional i 
conductual/social, aplicació de la cognició social, motivació, 
impuls, autoconsciència i consciència dels altres (Gil, 2020; 
Gioia et al., 2017). De tots aquests, els investigats en els 
articles que s’han trobat per a aquesta revisió són el control 
inhibitori, la flexibilitat de la conducta, l’autoregulació, 
l’atenció i la memòria de treball.

Una altra relació positiva és la del desenvolupament motor 
i el desenvolupament cognitiu, ja que les habilitats motrius 
són necessàries per a l’aprenentatge i el rendiment acadèmic 
posterior. El desenvolupament dels dos es produeix de manera 
simultània, i s’estableix l’edat de 5 a 10 anys com el moment 
més important per al seu creixement (Escolano-Pérez et 
al., 2020). Les habilitats motrius adquirides des d’edats 
primerenques es relacionen amb les funcions cognitives 
que l’infant tindrà durant les etapes posteriors (Michel et 
al., 2016). A més, existeix una relació, ben documentada en 
l’etapa de primària, que relaciona el tipus d’activitat amb 
el control cognitiu (Ureña et al., 2020). Així, els esforços 
cognitius que es fan quan s’aprenen habilitats complexes, o 
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noves habilitats motrius, produeixen millores en el control 
cognitiu. L’esforç que es fa per a l’aprenentatge d’aquest 
tipus d’habilitats repercuteix en un control cognitiu més 
gran, que al seu torn influeix en una autonomia més gran i 
un comportament cada vegada més adaptatiu en els infants. 
L’AF amb implicació cognitiva millora l’autoregulació i el 
control cognitiu en infants de preescolar (Escolano-Pérez et 
al., 2020), encara que no hi ha proves suficients d’aquesta 
relació en les etapes inicials.

Amb la finalitat de contribuir a la recerca en aquesta 
etapa, l’objectiu d’aquest treball de recerca va ser estudiar 
i sintetitzar la relació existent entre la pràctica d’AF i la 
millora de les funcions executives i el rendiment acadèmic 
a preescolar, donant una visió general de l’estat actual de 
la qüestió. Per a això, es va fer una revisió sistemàtica, 
centrada en la identificació de les característiques generals 
i l’eficàcia dels programes d’intervenció duts a terme en 
aquest context educatiu.

Metodologia
Una vegada vistos els termes d’AF i salut, i rendiment 
acadèmic, s’ha fet una revisió de literatura de caràcter 
sistemàtic, ja que el procés de selecció ha estat desenvolupat 
d’acord amb la versió adaptada a l’espanyol dels ítems 
per publicar revisions sistemàtiques i metaanàlisis de 
la declaració PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses) (Yepes-Núñez et 
al., 2020), a fi d’establir un estat de la qüestió i evolució 
de la producció adequats.

Criteris d’elegibilitat, fonts d’informació i 
estratègia de recerca 
Per dur-la a terme, es va fer una cerca de literatura 
científica a les bases de dades Web of Science (WOS), 

Scopus i Proquest durant els mesos d’abril i maig de 
2021. Concretament, es van considerar totes les bases 
de dades, sense delimitació de rang temporal. Es van 
utilitzar simultàniament els termes clau “physical activity”, 
“academic achievement” i “preschool”, i com a operadors 
booleans “and” i “or”, i es va afegir la cerca senzilla per 
títol i resum. Així mateix, es van tenir en compte totes 
les àrees de recerca. D’aquesta manera, es va fixar una 
població total de 9,219 publicacions científiques entre les 
tres bases de dades.

Per determinar la mostra d’articles que comprenen el 
cos base d’aquest estudi es van seguir els següents criteris 
d’inclusió i exclusió (figura 1).

Per aplicar els criteris d’inclusió i exclusió, es va fer 
una primera lectura del resum i títol. Posteriorment, es 
va efectuar una lectura aprofundida del text complet. A 
continuació, es va realitzar una tercera i última tria en la 
qual, a partir del resum, es van seleccionar únicament els 
estudis en els quals s’havien fet programes d’intervenció 
a preescolar, delimitant la mostra a 293 articles. Després 
de les consideracions d’inclusió i exclusió, a la figura 
següent es mostra el procés, i es fixa una mostra vàlida 
per a aquest estudi d’un total de 18 articles científics per 
a la síntesi qualitativa. .

Procés de selecció i recopilació de dades
Per organitzar els resultats dels treballs elegibles, es va 

elaborar un formulari d’extracció de dades que es va provar a 
la mostra dels estudis inclosos (n = 18). La recollida de dades 
la va fer el primer autor i va ser revisada de nou pel segon. 
Per a qualsevol discrepància, els autors van mantenir un debat 
per arribar a un consens. Es van crear dues taules (Taula 1 i 
2) i es van registrar i es van codificar les dades següents per 
a cada article elegible. Per a la taula 1 de dades generals: 
(1) Autor/s; (2) Any de publicació; (3) País; (4) Mostra; (5) 

Figura 1 
Criteris d’inclusió i exclusió dels estudis seleccionats per a la seva revisió.

INCLUSIÓ EXCLUSIÓ

Data publicació Articles publicats entre els anys 2012 i 2021 Articles publicats el 2011 i anys anteriors

Avaluació 
Articles publicats en espanyol o anglès 
sotmesos a avaluació per parells

Articles publicats en aquests idiomes no 
sotmesos a l’avaluació d’experts

Paraules clau 
Estudis que les continguin en el resum, títol o 
paraules clau

Estudis que no les continguin en el resum, títol 
o paraules clau

Població i mostra Alumnes de preescolar (0-6 anys) Alumnes d’educació primària i cursos superiors 

Tall de l’estudi Longitudinal Transversal

Tipus de recerca
Estudis que segueixen un programa 
d’intervenció 

Estudis que no segueixen un programa 
d’intervenció (revisió bibliogràfica, assaig...)

https://revista-apunts.com/ca/
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Sexe; (6) Edat. Per a la Taula 2 de dades específiques de les 
intervencions realitzades en l’etapa de preescolar: (1) Autor/s; 
(2) Objectiu; (3) Temps d’intervenció; (4) Tipus d’estudi; 
(5) Tipus d’activitat física; (6) Variables; (7) Instruments de 
recollida de dades; (8) Conclusions de l’estudi. 

L’avaluació de l’elegibilitat es va dur a terme de manera 
estandarditzada i independent per part de dues investigadores, 
una experta en Educació Física i diplomada en Educació 
Infantil, i una altra amb grau en Educació Infantil, amb 
experiència en l’elaboració de recerques científiques i 
revisions sistemàtiques. Les discrepàncies es van resoldre 
mitjançant consens, amb l’ajuda d’un tercer investigador en 
cas de desacord. La inclusió i exclusió d’estudis es va fer 
en consideració als criteris PRISMA. Després d’efectuar 
les cerques a les bases de dades, es van eliminar els estudis 
duplicats. Finalment, sobre la base dels criteris d’elegibilitat, 
es van seguir tres passos per seleccionar els estudis: la lectura 
del títol, la lectura dels resums i la lectura dels textos complets. 

Avaluació de la qualitat metodològica dels 
estudis 
El risc de biaix de cada article elegible es va avaluar 
adoptant una escala nominal dicotòmica de dos valors únics 
(sí/no), que es va desenvolupar per avaluar la concordança 

en els 18 estudis de la mostra. Com a variables de l’escala, 
els criteris d’inclusió i exclusió indicats a la secció 4.1 
(criteris d’elegibilitat). El grau de concordança obtingut 
en la classificació dels treballs va ser del 93%, que es va 
obtenir dividint el nombre de coincidències pel nombre 
total de categories definides per a cada estudi i multiplicant-
lo per 100. 

Els estudis extrets es van organitzar i es van arxivar 
utilitzant el programari Endnote (X7), mentre que la 
categorització i l’anàlisi es van fer amb ajuda del programari 
QSR NVivo PRO (versió 12). D’acord amb la informació 
presentada en els estudis, les característiques (any; 
localització de l’estudi; gènere; fase de desenvolupament 
esportiu, basada en l’edat i el tipus d’esport; agents socials 
investigats; tipus de recerca; instrumental i programari 
utilitzats)  i la qualitat dels estudis es van analitzar 
quantitativament mitjançant estadístiques descriptives 
(freqüència absoluta).

Resultats  
La figura 2 descriu els resultats del procés i selecció 

de la mostra, des del nombre de registres identificats en la 
cerca fins al nombre d’estudis finals inclosos en la revisió 
(n = 18), representats en el següent diagrama de flux.

In
cl

us
ió

C
ri

b
ra

tg
e

Id
en

ti
fic

ac
ió Nombre d’articles  

identificats en bases de dades 
WOS, Scopus i Proquest 

(n = 9219) 

Articles exclosos per no complir 
els criteris d’inclusió

(n = 8395) 

Documents avaluats  
per a la seva elegibilitat 

(n = 23) 

Total d’estudis  
inclosos en la revisió

(n = 18) 

Registres eliminats abans 
del cribratge 

Duplicats (n = 6) 
Filtrats per altres raons 

(n = 525)

Registres cribrats després 
de la lectura del títol, 
resum i paraules clau

(n = 293) 

Documents exclosos per 
no mostrar els resultats  

de la intervenció  
(n = 5) 

Identificació d’estudis via base de dades

Figura 2 
Resultats del procés i selecció de la mostra.

https://revista-apunts.com/ca/


R. Padial-Ruz et al. Revisió d’intervencions d’activitat física per a la millora de les funcions executives i el rendiment acadèmic a preescolar   

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

272022, núm. 149. 3r trimestre (juliol-setembre), pàg. 23-36Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

A les taules 1 i 2 s’exposen les principals característiques de cada un dels articles que componen el cos base de la 
revisió sistemàtica. 

Taula 1 
Dades generals relatives als estudis de la mostra.

Art. Autors Any País Mostra Sexe Edat 

1. Jarraya et al. 2019 Tunísia  45 F: 28 / M: 17 5 anys 

2. Kirk i Kirk 2016 EUA  54 F: 37 / M: 17 4 anys

3. Kirk et al. 2013 EUA  54 F: 23 / M: 31 3 a 4 anys

4. Kirk et al. 2014 EUA  72 F: 38 / M: 34 3 a 4 anys

5. Lundy i Trawick-Smith 2021 EUA  21 F: 12 / M: 9 3 a 4 anys

6. Mavilidi et al. 2016 D  90 F: 45 / M: 45 4 a 5 anys

7. Mavilidi et al. 2017 Austràlia  90 F: 45 / M: 45 4 a 5 anys

8. Mavilidi et al. 2015 Austràlia  111 F: 61 / M: 64 4 a 5 anys

9. Omidire et al. 2018 Sud-àfrica  20 D 6 anys

10. Padial-Ruz et al. 2019 Hondures  88 F: 48 / M: 44 4 a 7 anys

11. Robinson et al. 2016 EUA  113 F: 45 / M: 68 4 a 5 anys

12. Shoval et al. 2018 EUA  160 F: 65 / M: 95 4 a 6 anys

13. Stein et al. 2017 Alemanya  102 F: 49 / M: 52 5 a 6 anys

14. Toumpaniari et al. 2015 Grècia  67 F: 37 / M: 30 4 anys

15. Ureña et al. 2020 Espanya  49 F: 33 / M: 16 4 a 5 anys

16. Vazou et al. 2021 D  245 F: 105 / M: 141 3 a 7 anys

17. Wen et al. 2018 Xina  57 F: 26 / M: 31 3 a 4 anys

18. Xiong et al. 2017 Xina  39 F: 19 / M: 20 4 a 5 anys

Nota: Desconegut (D); Sexe Masculí (M) i Femení (F).

https://revista-apunts.com/ca/


R. Padial-Ruz et al.   

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

28

Revisió d’intervencions d’activitat física per a la millora de les funcions executives i el rendiment acadèmic a preescolar

Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2022, núm. 149. 3r trimestre (juliol-setembre), pàg. 23-36

Taula 2 
Dades relatives als programes d’intervenció.

Art. Objectiu Tipus d’estudi Temps Variables Instruments de mesura Conclusions

1. Investigar els efectes del ioga sobre 
atenció visual, percepció visual-motriu, 
hiperactivitat i falta d’atenció. 

Pret-Post
(GE1: 15; GE2: 15; 
GC: 15)

12 setmanes
24 ss/30 m

Atenció visual, 
percepció visual-motriu i 
comportaments de falta 
d’atenció i hiperactivitat

Prova d’atenció visual (NEPSY), 
precisió visomotora (NEPSY II), 
escala de classificació del TDAH-
IV 

Els infants que van participar en 
el programa de ioga van millorar 
les seves funcions executives i de 
falta d’atenció i hiperactivitat. 

2. Avaluar l’impacte de lliçons acadèmiques, 
integrant AF, en l’alfabetització precoç, 
rima i al·literació. 

Pret-Post-Post
(GE: 39; GC: 15)

8 mesos
300 m/sem

AF, alfabetització precoç 
(denominació d’imatges, 
rima i al·literació), satisfacció 
professorat

IGDI, SOFIT, enquesta satisfacció 
professorat

Un programa d’AF, dirigit 
per un professor, és efectiu 
per augmentar AF i millorar 
l’alfabetització precoç.

3. Determinar impacte de lliçons impartides 
amb AF en l’alfabetització precoç.

Pret-Post-Post
(GE: 24; GC: 30)

6 mesos
300 m/sem

IMC, AF, habilitats 
alfabetització precoç, 
satisfacció professorat 

Balança digital, estadímetre 
portàtil, IGDI, SOFIT, enquesta 
satisfacció 

El programa promou l’AF diària, 
millora alfabetització i atenua 
augment IMC.

4. Determinar l’efecte d’un programa 
d’intervenció de baix cost, dirigit per un 
mestre. 

Pret-Post-Post
(GE: 51; GC: 21) 

6 mesos
30 m/dia

AF, alfabetització precoç, 
satisfacció professorat

IGDI, SOFIT, enquesta satisfacció 
professorat

Les lliçons acadèmiques 
impartides mitjançant AF milloren 
l’alfabetització precoç.

5. Determinar els efectes del joc a l’aire lliure, 
abans d’una experiència d’aprenentatge 
sobre el control inhibitori i l’atenció.

Pret-Post
(GE: D; GC: D)

2 setmanes
2 ss/ 60 m

AF, control inhibitori, 
atenció, edat, gènere, nivell 
socioeconòmic

Sistema de codificació de 
conductes, escala d’observació 

La intervenció va millorar l’atenció 
i el control inhibitori en les 
sessions d’aprenentatge. 

6. Investigar l’efecte de l’AF integrada en la 
tasca i l’aprenentatge de geografia.

Pret-Post-Post
(GE1: 28; GE2: 29; 
GC: 30)

3 ss/ setmana AF, aprenentatge geografia i 
gaudi infants

Acceleròmetre, proves de 
memòria, qüestionari de 
satisfacció

El programa va millorar 
l’AF moderada i intensa i 
l’aprenentatge dels continguts de 
geografia.

7. Avaluar els efectes d’un programa d’AF 
integrada a l’aprenentatge de continguts 
de ciències.

Pret-Post-Post
(GE1: 30; GE2: 27; 
GC3: 29)

4 setmanes
4 ss/10 m

AF, aprenentatge ciències i 
gaudi infants

Acceleròmetres, prova de 
memòria, qüestionari de 
satisfacció 

Aprenentatge de ciències en 
la condició d’AF integrada i no 
integrada és més gran que en la 
condició de control. 

8. Avaluar els efectes d’un programa 
d’AF i el moviment corporal, sobre 
l’aprenentatge de vocabulari en italià. 

Pret-Post-Post
(GE1: 31; GE2: 23; 
GE3: 31; GC: 26)

4 setmanes 
2 ss/ 15 m

AF, aprenentatge vocabulari 
llengua estrangera

Prova de memòria en lliure i en 
clau, acceleròmetres 

Infants en la condició d’AF 
integrada van aconseguir més 
resultats d’aprenentatge de 
vocabulari italià.

9. Avaluar l’ús d’activitats motrius 
estructurades per ensenyar matemàtiques 
i llenguatge.

Postest
(GE: 20)

30 m/ 4 dies x 
setmana

Comprensió llenguatge i 
matemàtiques, gaudi dels 
infants

Enregistrament, diari de 
recerca, fulls d’observació, 
notes de reflexió i entrevista 
semiestructurada

Experiències de moviment poden 
millorar la comprensió dels 
continguts de matemàtiques i 
llenguatge.

Nota 1. Pretest (Pret); Post-test (Post); Grup Control (GC); Grup Experimental (GE); Minuts (m); Sessions (ss); D: Desconegut. 
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Taula 2 (Continuació) 
Dades relatives als programes d’intervenció.

Art. Objectiu Tipus d’estudi Temps Variables Instruments de mesura Conclusions

10. Analitzar eficàcia d’un programa basat 
en AF i gestos, sobre la motivació i 
aprenentatge de vocabulari en anglès.

Pret-Post
(GE1: 22; GE2: 38; 
GC: 28)

5 setmanes
2 sessions/ 
setmana 1 h 

Aprenentatge vocabulari, 
motivació, variables 
sociodemogràfiques

“Smiley scale”, llista de verificació 
de vocabulari, qüestionari ad hoc

AF és un recurs motivacional 
efectiu que millora el rendiment 
acadèmic i l’aprenentatge de 
vocabulari en anglès.

11. Examinar l’eficàcia del programa CHAMP 
en habilitats motrius i autoregulació.

Pret-Post
(GE: 68; GC: 45)

5 setmanes
15 sessions/ 
40 m

Habilitats motrius i 
autoregulació 

TGMD-2, tasca d’aperitiu de 
gratificació de l’Avaluació de 
l’Autoregulació a Preescolar

El grup CHAMP va millorar 
significativament les habilitats 
motrius i va mantenir puntuacions 
en autoregulació.

12. Provar que la integració del moviment 
en l’entorn d’aprenentatge contribueix a 
millorar els èxits acadèmics.

Pret-Post
(GE1: 61; GE2: 54; 
GC: 45)

145 dies
90 m/dia

Llenguatge, matemàtiques i 
llenguatge no verbal

MAT, CRT, Matriu SPM, prova de 
seqüenciació de nombres ordinals

El moviment conscient millora els 
èxits acadèmics.

13. Examinar les relacions entre funcions 
motrius i executives, i comprovar els 
efectes d’una intervenció coordinada 
aguda en Educació Física.

Pret-Post
(GE: 48; GC: 53)

25 minuts AF, funcions executives, 
motrius i ordre de les 
tasques

Rellotge Polar RS800sd, cinturó 
amb sensor H1, “Simon says”, 
“tasca de cors i flors”, M-ABC2

No es va revelar cap efecte d’una 
intervenció coordinada aguda 
sobre funcions executives.

14. Examinar si l’aprenentatge de vocabulari 
d’un idioma estranger a través d’AF i 
gestos condueix a millors resultats i gaudi 
pels infants.

Pret-Post
(GE1: 23; GE2: 23; 
GC: 21)

4 setmanes
8 sessions/  
1 hora

Aprenentatge vocabulari 
llengua estrangera, gaudi 
d’infants

“Smiley scale”, llista de verificació 
de vocabulari

Mètodes d’instrucció que 
combinen AF i gestos són 
potenciadors de l’aprenentatge.

15. Verificar els efectes AF sobre 
l’autoregulació en una mostra d’infants de 
preescolar.

Pret-Post
(GE1:12; GE2: 13; 
GE3: 12; GC: 12)

15 minuts AF, autoregulació, control 
cognitiu (reactiu/ proactiu)

HTKS, Test Coordinació Dinàmica 
General 

Activitats de més exigència 
coordinativa van millorar 
l’autoregulació i el control cognitiu.

16. Investigar l’efectivitat del programa de 
descansos actius "Walkabouts" sobre 
l’atenció i el comportament.

Pret-Post
(GE: 158; GC: 87)

7 setmanes  
(20 dies)
3 vegades/ 
setmana 

AF, autoregulació, atenció, 
gaudi d’alumnat i professorat

Registre diari professor, 
SOSMART, SWAN

El programa va facilitar 
l’aprenentatge i el rendiment 
acadèmic a l’augmentar l’atenció i 
l’autoregulació.

17. Investigar els efectes del programa AF 
(minitrampolí) en el desenvolupament de 
les funcions executives (FE).

Pret-Post
(GE: 29; GC: 28)

10 setmanes
20 m/ dia

AF, control d’inhibició, 
memòria de treball i 
flexibilitat cognitiva

Acceleròmetre, SCA, WMS, FIS El programa no va ser suficient per 
millorar les funcions executives.

18. Examinar efectes d’un programa d’AF 
estructurada en FE i competència física 
percebuda, en comparació amb l’esbarjo.

Pret-Post
(GE: D; GC: D)

3 mesos
30 m/dia

Dades demogràfiques i 
antropomètriques, funcions 
executives, percepció 
competència física

Qüestionari demogràfic, mesura 
de funció executiva, Escala 
Pictòrica Competència Percebuda 
i Acceptació Social

La intervenció va augmentar 
significativament les funcions 
executives.

Nota 1. Pretest (Pret); Post-test (Post); Grup Control (GC); Grup Experimental (GE); Minuts (m); Sessions (ss); D: Desconegut. 
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Per a la síntesi dels resultats, es va fer un agrupament dels 
diferents articles, distingint entre els estudis en els quals es 
relaciona directament l’AF amb l’alfabetització, integració de 
l’AF en els continguts curriculars i el rendiment acadèmic, i 
els que relacionen l’AF amb altres factors determinants per 
al rendiment, com són les funcions executives (figura 3).

Activitat física i alfabetització 
Es van trobar n = 3 estudis (16.7% de la mostra total) que 
relacionen l’AF amb l’alfabetització en l’etapa de preescolar. 
Tots van utilitzar el mateix disseny de recerca, com es recull 
a la taula 2, amb un temps d’intervenció més gran (8 mesos) 
en l’estudi de Kirk i Kirk (2016).

Els dos primers estudis (Kirk et al., 2013; Kirk et al., 
2014) es van dissenyar per cobrir la meitat del temps 
recomanat d’AF al dia (mitja hora dividida en dos intervals 
de 15 minuts), mentre que l’últim (Kirk i Kirk, 2016) 
va arribar als 60 minuts diaris dividits en dos espais de 
30 minuts cadascun. Sobre el tipus d’AF utilitzada per a 
condició experimental, només recull que són activitats 
d’intensitat moderada, com la marxa o els salts. Els 
resultats van demostrar millores en els nivells d’AF dels 
infants que van participar en la condició experimental, 
amb una adherència del 90% (Kirk et al., 2014) i superior 
al 95% de l’exercici recomanat, i van indicar també una 
intensitat més gran de l’AF (Kirk i Kirk, 2016). Les lliçons 

d’alfabetització es van destinar a millorar les àrees de 
denominació d’imatges, rima i al·literació (consciència 
fonològica). Tots van obtenir millores significatives en les 
àrees d’al·literació i rima, encara que no hi va haver gran 
diferència en la denominació d’imatges. 

Activitat física integrada al currículum i 
rendiment acadèmic  
Es van trobar n = 7 estudis (38.9% de la mostra total) que 
integren l’AF per a l’ensenyament de continguts curriculars 
com ara idiomes (Mavilidi et al., 2015; Padial et al., 2019; 
Toumpaniari et al., 2015), geografia (Mavilidi et al., 2016), 
llengua (Omidire et al., 2018), matemàtiques (Omidire et 
al., 2018; Shoval et al., 2018) i ciències (Mavilidi et al., 
2017; Shoval et al., 2018). Els estudis que van tenir per 
objecte determinar els efectes de la incorporació d’AF i la 
utilització de gestos per a l’aprenentatge de vocabulari en una 
llengua estrangera (n = 3) van utilitzar un disseny similar, 
amb almenys dues condicions experimentals. Una basada 
en la integració d’AF i els gestos per a l’ensenyament del 
vocabulari (Padial et al., 2019; Toumpaniari et al., 2015). 
La segona, en la qual van aprendre vocabulari nou a través 
dels gestos. I una tercera, en el cas de l’estudi de Mavilidi 
et al. (2015), en el qual van incorporar un grup experimental 
més, on es va utilitzar el moviment, però no integrat a 
l’aprenentatge del vocabulari.  

ACTIVITAT FÍSICA

• Kirk et al., 2013
• Kirk et al., 2014
• Kirk i Kirk, 2016

• Toumpaniari et al., 2015
• Mavilidi et al., 2015
• Mavilidi et al., 2016
• Mavilidi et al., 2017
• Shoval et al., 2018
• Omidire et al., 2018
• Padial-Ruz et al., 2019

• Robinson et al., 2016
• Stein et al., 2017
• Xiong et al., 2017
• Wen et al., 2018
• Jarraya et al., 2019
• Ureña et al., 2020
• Vazou et al., 2020
• Lundy i Trawick-Smith, 2020

ALFABETITZACIÓ RENDIMENT ACADÈMIC FUNCIONS EXECUTIVES

Figura 3
Temàtiques centrals analitzades a la mostra.

https://revista-apunts.com/ca/


R. Padial-Ruz et al. Revisió d’intervencions d’activitat física per a la millora de les funcions executives i el rendiment acadèmic a preescolar   

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

312022, núm. 149. 3r trimestre (juliol-setembre), pàg. 23-36Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

L’AF, tant en la millora de la intensitat com en el temps 
en minuts, només es va mesurar de manera objectiva en 
l’estudi de Mavilidi et al. (2015) a través d’acceleròmetres, 
i es va registrar un nombre de minuts d’AF superior i més 
temps d’AF de moderada a vigorosa, tant en la condició 
d’AF integrada com en la no integrada, sense diferències 
significatives. Els resultats, en general, sobre el rendiment 
acadèmic mostren una millora amb la utilització de l’AF 
integrada a l’aprenentatge del vocabulari tant en anglès 
(Padial et al., 2019; Toumpaniari et al., 2015) com en italià 
(Mavilidi et al., 2015). 

Quant a la resta dels continguts curriculars treballats 
(n = 4), l’AF només es va mesurar de manera objectiva en 
els estudis de Mavilidi et al. (2016) i Mavilidi et al. (2017) 
a través d’acceleròmetres. Aquests van revelar que, en el 
primer estudi, els que més AF van acumular van ser els de la 
condició no integrada, mentre que, en el segon, la condició 
d’AF integrada va ser la que va obtenir millors resultats 
en les proves. Els resultats, quant a l’aprenentatge dels 
continguts, van indicar que tant la condició integrada com la 
no integrada van obtenir millors resultats en l’aprenentatge 
dels continguts de geografia, però no es va poder demostrar 
que la condició d’AF integrada tingués més rendiment que 
la no integrada (Mavilidi et al., 2016). Tanmateix, Mavilidi 
et al. (2017) sí que van obtenir millors resultats en les proves 
de ciències mitjançant la condició d’AF integrada que 
amb les condicions no integrades i de control, igual que a 
l’estudi de Shoval et al. (2018) per a l’aprenentatge de les 
matemàtiques i el d’Omidire et al. (2018), en el qual van 
concloure que, quan l’aprenentatge va tenir lloc a partir 
del joc, la comprensió, l’escolta i els resultats en llengua i 
matemàtiques van ser molt millors.

Activitat física i funcions executives
Es van obtenir n = 8 estudis (44.4% de la mostra total) que 
analitzen els efectes de programes motors i d’AF sobre les 
FE (figura 4), i van ser diversos els components estudiats: 
Control inhibitori (n = 4); Flexibilitat (n = 3); Autoregulació 
(n = 3) i Atenció (n = 3); Memòria de treball (n = 2). Tan 
sols n = 2 d’aquests articles van mesurar la validesa dels 
programes utilitzats per a la millora de l’AF quant al temps 
de pràctica, mesurat mitjançant acceleròmetres (Wen et 
al., 2018); i temps i intensitat de l’AF, mesurat mitjançant 
SOSMART (Vazou et al., 2020). El temps d’AF va augmentar 
significativament en l’estudi de Wen et al. (2018), mentre 
que en el de Vazou et al. (2020) es va produir un augment 
del temps de pràctica, però no de la intensitat de l’activitat, 
que va ser predominantment baixa.

El tipus d’AF que es va dissenyar per a les intervencions 
va utilitzar en la majoria dels estudis el joc motor. 

Concretament, jocs de coordinació d’intensitat moderada, 
sense gairebé moviment (Stein et al., 2017), jocs motrius 
per al desenvolupament de les habilitats motrius (Xiong et 
al., 2017), sessions de jocs motors a l’aire lliure (Lundy i 
Trawick-Smith, 2021) i AF de trampolí (Wen et al., 2018). 
Els resultats pel que fa a la millora del control inhibitori, en 
n = 2 estudis, revelen que els infants que van participar en 
la condició d’intervenció van millorar aquesta FE (Lundy 
i Trawick-Smith, 2021; Xiong et al., 2017), mentre que en 
els altres dos grups la intervenció no va mostrar cap efecte 
sobre la FE (Stein et al., 2017; Wen et al., 2018).

Per a l’observació de l’eficàcia de l’AF sobre 
l’Autoregulació, es van fer dissenys pre i post-test amb 
un grup control i un d’experimental, excepte Ureña et al. 
(2020), que van utilitzar 3 grups experimentals. Les mostres 
d’alumnat de l’etapa de preescolar (3-7 anys) van variar 
de 49 alumnes en l’estudi d’Ureña et al. (2020) a 245 en 
el de Vazou et al. (2020). El temps d’intervenció va ser de 
15 minuts, realitzats en una única intervenció (Ureña et 
al., 2020), a les 7 setmanes / 3 cops per setmana (Vazou 
et al., 2020). El tipus d’AF que es va dissenyar per a les 
condicions experimentals va ser: habilitats i tasques motrius 
(Robinson et al., 2016); circuit d’obstacles a peu, circuit 
d’obstacles amb bicicleta i conte motor (Ureña et al., 2020); 
“Walkabouts" (programa comercial basat en el web que 
integra moviments fonamentals, com ara salts, bots, marxes 
i estiraments) (Vazou et al., 2020). Quant a la millora de 
l’autoregulació, els resultats mostren que els infants que van 
participar en la condició d’intervenció van millorar aquesta 
FE (Robinson et al., 2016; Vazou et al., 2020). En la primera 
part tots els grups d’intervenció van millorar, mentre que en 
la segona, en la qual es va afegir una nova norma, només 
es van observar millores significatives en els grups on la 
demanda coordinativa va ser més gran (Ureña et al., 2020). 

Quant a l’eficàcia de l’AF sobre l’Atenció, el temps 
d’intervenció va ser de 12 setmanes, amb un total de 24 
sessions de 30 minuts. El tipus d’AF que es va dissenyar 
per a les intervencions va ser: sessions de ioga per a un 
grup, i per a l’altre, AF genèrica d’intensitat moderada. Els 
resultats quant a l’atenció indiquen una millora en dos dels 
estudis (Lundy i Trawick-Smith, 2021; Vazou et al., 2020) 
i, en el cas de Jarraya et al. (2019), els resultats van mostrar 
una millora de l’atenció en la condició de ioga sobre les 
condicions restants.

Per a l’observació de l’eficàcia de l’AF sobre la Memòria 
de treball, dels dos estudis que van avaluar aquest component, 
un va obtenir millores en els participants de la condició 
experimental (Xiong et al., 2017), mentre que Wen et al. 
(2018) no van trobar millores significatives.

La figura 4 resumeix les investigacions (n = 18) que van 
obtenir millores o no sobre les diferents variables estudiades.
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Discussió  
Partint de l’objectiu principal d’aquest estudi, trobem que en 
el cas de l’alfabetització, els estudis analitzats suggereixen 
que l’AF pot tenir una influència significativa en les habilitats 
d’alfabetització precoç dels infants. Les possibles raons, 
com indica Kirk i Kirk (2016), són una millora de l’atenció 
a la feina, millor memòria a llarg termini, més capacitat 
dels infants per pensar i processar informació, i un millor 

comportament a l’aula (Davis et al., 2007; Miller i Votruba-
Drzal, 2013). A més, la idea d’incorporar AF en els continguts 
acadèmics pot ser una estratègia per augmentar l’AF en un 
entorn preescolar (Castelli et al. 2007; Coe et al. 2006). 
Això és important, ja que la millora en el desenvolupament 
de les habilitats de lectoescriptura en la primera infantesa 
contribueix a l’èxit acadèmic dels infants a llarg termini. Els 
infants que no tenen les habilitats bàsiques de consciència 

ACTIVITAT FÍSICA

ALFABETITZACIÓ RENDIMENT ACADÈMIC FUNCIONS EXECUTIVES

• Toumpaniari et al., 2015
• Mavilidi et al., 2015
• Mavilidi et al., 2016
• Mavilidi et al., 2017
• Shoval et al., 2018
• Omidire et al., 2018
• Padial-Ruz et al., 2019

POSITIU

X

NEGATIU

• Robinson et al., 2016
• Xiong et al., 2017
• Jarraya et al., 2019
• Ureña et al., 2020
• Vazou et al., 2020
• Lundy i Trawick-Smith, 2020

POSITIU

• Stein et al., 2017
• Wen et al., 2018

NEGATIU

• Kirk et al., 2013
• Kirk et al., 2014
• Kirk i Kirk, 2016

POSITIU

X

NEGATIU

Figura 4
Efecte de les intervencions amb AF sobre els èxits acadèmics i les funcions executives.
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fonològica, coneixement de les lletres i el coneixement de 
la lletra impresa poden tenir dificultats per aprendre a llegir 
quan entren a l’escola (Kirk i Kirk, 2016). 

Respecte a l’AF integrada al currículum, per a la millora del 
rendiment acadèmic i del temps d’AF durant les classes, totes 
les intervencions realitzades en l’etapa de preescolar aporten 
resultats positius, independentment del contingut curricular 
que es va treballar (llengua estrangera, matemàtiques, ciències, 
llengua...) i del tipus d’AF. Igualment, els infants que van 
participar en aquest tipus d’intervenció van ser més actius 
físicament (Mavilidi et al., 2016; Toumpaniari et al., 2015) i 
van millorar la cognició, el rendiment a l’aula i els resultats 
acadèmics, la qual cosa referma la teoria que l’AF integrada al 
currículum és educativa i pot promoure beneficis a l’alumnat 
des del punt de vista de la salut, el vessant social i el cognitiu 
(Omidire et al., 2018). Una explicació per a aquesta millora 
és que els infants podrien haver estat més entusiasmats amb 
els nous mètodes d’ensenyament actiu. En conseqüència, 
no només podrien haver dedicat més esforç físic, sinó que 
també podrien haver estat disposats a invertir més esforç 
mental en l’aprenentatge (Sebastiani, 2019). Així, encara que 
existeixen pocs estudis, hi ha una associació positiva entre 
les classes físicament actives i els resultats acadèmics, en 
comparació amb les classes tradicionals sedentàries (Omidire 
et al., 2018; Shoval et al., 2018). Més enllà dels beneficis per 
a la salut, tenen efectes positius per al desenvolupament del 
cervell i per a la capacitat d’aprendre, a més de facilitar la 
funció executiva de l’infant, important per a l’èxit acadèmic 
(Milne et al., 2018; Tomporowski et al., 2008). Per tant, 
considerant la integració de l’AF en l’ensenyament dels 
diferents continguts curriculars com una forma d’exercici de 
demanda cognitiva, és possible que aquestes lliçons puguin 
conduir a millors resultats cognitius i acadèmics, en especial 
quan afegeixen mecanismes psicosocials que augmenten 
la motivació i l’interès de l’alumnat cap a l’aprenentatge 
(Diamond i Ling, 2016; Viciana et al., 2017).

La complicada composició de les funcions executives 
augmenta la dificultat en el mesurament, particularment 
entre els infants en edat preescolar. Està demostrada la 
relació positiva que hi ha entre l’AF i el rendiment acadèmic, 
suposant la seva utilització en l’ensenyament, una eina 
eficaç per al desenvolupament dels continguts cognitius 
(Singh et al., 2012), ja que el joc i el moviment són recursos 
significatius per a l’alumnat, per la qual cosa es millora 
l’atenció i la motivació cap a l’aprenentatge (Janssen et al., 
2014). Tanmateix, no tots els articles analitzats en aquesta 
revisió van demostrar efectes positius sobre alguns dels 
components de les FE com la flexibilitat cognitiva i la 
memòria de treball, coincidint amb investigacions anteriors 
com la de Mierau et al. (2014). Aquests resultats contradiuen 
els estudis que informen dels efectes positius d’intervencions 
coordinades i intervencions d’exercicis aeròbics sobre la 
inhibició (Barenberg et al., 2011; Jäger et al., 2014) i la 
flexibilitat cognitiva (Ellemberg i St-Louis-Deschênes, 
2010; Chen et al., 2014), obtinguts en infants majors de 
6 anys, adolescents i adults. Això pot ser a causa que els 
recursos atencionals i cognitius dels infants de preescolar 
són més limitats que els dels infants grans i al fet que la 
intensitat de les activitats dutes a terme no va ser prou alta 
per estimular el desenvolupament cognitiu. Altres motius 
van poder ser la mida insuficient de la mostra i l’escàs temps 
de la intervenció (Wen et al., 2018).

De la mateixa manera que revisions fetes anteriorment 
en l’etapa de primària (Chacón-Cuberos et al., 2020), la 
majoria d’estudis analitzats en aquesta revisió demostren 
com la pràctica d’AF permet una millora del rendiment 
acadèmic i el desenvolupament de les funcions executives; 
i encara que no es puguin treure conclusions sobre el tipus 
d’AF, la seva intensitat i durada a través dels articles inclosos 
en aquesta revisió, algunes de les característiques de l’AF 
(taula 3) que poden produir efectes positius sobre aquests 
paràmetres en l’etapa de preescolar són:

Taula 3 
Tipus de AF utilitzada amb efecte positiu sobre les funcions executives i el rendiment acadèmic.

Autors Característiques

Kirk i Kirk (2016); Mavilidi et al. (2017);  
Shoval et al. (2018); Ureña et al. (2020)

Integració d’AF en les lliçons; AF integrada al currículum; Moviment conscient; 
Educació Física amb implicació cognitiva.

Lundy i Trawick-Smith (2021);  
Stein et al. (2017)

Exercicis i activitats d’alta intensitat i durada.
Exercicis de motricitat gruixuda.
Els jocs motrius. 

Padial et al. (2019); Toumpaniari et al. (2015) Combinació d’AF i gestos per a l’aprenentatge de continguts curriculars

Jarraya et al. (2019) Activitats de ioga.

Mavilidi et al. (2016)
El joc en grup (l’observació dels moviments d’altres pot activar les neurones 
relacionades amb les mateixes accions).

Omidire et al. (2018); Xiong et al. (2017) Activitat física estructurada.

Ureña et al. (2020) Habilitats motrius complexes.

https://revista-apunts.com/ca/


R. Padial-Ruz et al. Revisió d’intervencions d’activitat física per a la millora de les funcions executives i el rendiment acadèmic a preescolar   

E
D

U
C

A
C

IÓ
 F

ÍS
IC

A

342022, núm. 149. 3r trimestre (juliol-setembre), pàg. 23-36Apunts Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

Aquesta revisió contribueix a la base d’evidència existent, 
ja que pel que sabem és la primera revisió sistemàtica sobre 
els programes d’activitat física implementats en l’etapa de 
preescolar per a la millora del rendiment acadèmic. Les 
troballes s’han d’interpretar amb cautela considerant les 
limitacions següents. Primer, l’alt nivell d’heterogeneïtat 
detectat en els estudis inclosos, que limita la solidesa 
d’aquestes troballes. Segon, l’escàs nombre d’investigacions 
que mesuren la millora de l’AF en les intervencions, quan 
les característiques d’aquesta AF són fonamentals per donar 
suport a la validesa dels resultats pel que fa al rendiment 
acadèmic i el desenvolupament de les funcions executives. 
Tercer, les limitacions metodològiques, que impedeixen 
arribar a una conclusió vàlida a causa de la varietat en la 
mostra i les diferents activitats que formen les intervencions, 
o el temps de durada de les implementacions. Algunes 
intervencions van tenir un curt període de temps d’aplicació, 
per la qual cosa només es van poder observar els resultats a 
curt termini, sense poder comprovar el possible manteniment 
d’aquests o el beneficis potencials a llarg termini. 

Malgrat totes aquestes limitacions, la revisió reflecteix 
l’eficàcia de les intervencions fetes, i el 88.9% dels estudis en 
demostra l’efectivitat. Un dels principals avantatges d’aquests 
programes d’AF és que són intervencions mínimes que 
poden ser fàcilment portades a l’aula, ja que requereixen un 
canvi mínim en la metodologia de l’etapa i un cost mínim 
en recursos i inversió per a les escoles, per la qual cosa la 
seva sostenibilitat al llarg del temps està garantida. Així, 
considerem que l’aplicació pràctica d’aquesta revisió se centra 
en dos àmbits. D’una banda, en la utilitat per a les escoles, 
ja que proporciona metodologies actives que permeten la 
millora física i motriu de l’infant, facilita l’adherència de 
l’AF des d’edats primerenques i afavoreix l’aprenentatge i 
el desenvolupament cognitiu de l’alumnat de preescolar. I de 
l’altra, per als investigadors, ja que facilita la base de totes 
les intervencions dutes a terme per a la seva rèplica futura.

Conclusions
Els resultats d’aquesta revisió sistemàtica indiquen que 
existeix una associació positiva entre les diferents estratègies 
d’integració de l’AF a l’aula i els resultats acadèmics, 
independentment del contingut curricular que es treballi 
(llengua estrangera, matemàtiques, ciències, llengua) i del 
tipus d’AF que s’utilitzi per a la intervenció. 

Encara que no es poden treure conclusions clares sobre 
el tipus d’AF, la intensitat i la durada que han de tenir per 
aconseguir una efectivitat més gran, les investigacions 
analitzades revelen que les intervencions més efectives 

són aquelles que impliquen un nivell d’AF moderada i, 
a més, estan lligades al desenvolupament dels diferents 
continguts curriculars, i necessiten almenys un mínim de 
10 minuts per obtenir resultats positius. Així, les lliçons 
acadèmiques que s’imparteixen utilitzant l’AF poden ser 
una important estratègia per millorar l’alfabetització precoç 
i l’aprenentatge dels continguts curriculars, al mateix temps 
que s’aconsegueixen nivells d’AF propers als recomanats 
diàriament. Els programes que utilitzen una intensitat d’AF 
moderada o vigorosa van obtenir millors puntuacions que 
la resta. De la mateixa manera, els alumnes que es van 
beneficiar d’aquest tipus d’intervencions mostren millors 
nivells de predisposició i motivació cap a la tasca. 

Quant a l’efectivitat de les classes físicament actives, 
o AF integrada al currículum, sobre les FE, no tots els 
articles analitzats demostren efectes positius sobre alguns 
components com ara la flexibilitat cognitiva i la memòria 
de treball.
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