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Resum
La inactivitat física és un dels factors de risc de mortalitat més importants a escala mundial.
Actualment està en augment en molts països el que empitjora la càrrega d'infermetats no
transmissibles i afecta l'estat general de salut de la població de tot el món. Les persones que
no fan suficient exercici físic presenten un risc de mortalitat superior al de les persones
actives.
Es coneix múltiples beneficis psicològics causat per la realització d'exercici físic. Aquest
treball com objectiu estudiar si la iniciació en l'exercici físic produeix un canvi en els hàbits
alimentaris provocat per una motivació extrínseca
S'ha fet un estudi prospectiu en 7 voluntaris universitaris sedentaris que durant dos mesos
han realitzat una sessió mínima d'exercici físic a la setmana. S’han administrat qüestionaris
alimentaris, psicològics, s’han pres mesures antropomètriques i s’ha avaluat l'aptitud física a
l'inici i final de la intervenció física. Els resultats obtinguts s’han estudiat estadísticament. Tot i
observar una millora en l’aptitud física, en paràmetres antropomètrics, motivacionals i d'estat
d'ànim, no es pot concloure que la realització d’exercici físic produeixi un canvi en l’estat
d’ànim en el pacient que el motivi a modificar els seus hàbits alimentaris.
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Resumen
La inactividad física es uno de los factores de riesgo de mortalidad más importante a escala
mundial. Actualmente está en aumento en muchos países lo que empeora la carga de
enfermedad no transmisible y afecta al estado general de salud de la población en todo el
planeta. Las personas que no hacen suficiente ejercicio físico presentan un riesgo de
mortalidad superior al de las personas activas.
Se conoce múltiples beneficios a nivel psicológico causados por la realización de actividad
física. Este trabajo tiene como objetivo estudiar si la iniciación en el ejercicio físico produce un
cambio en los hábitos alimentarios provocado por una motivación extrínseca.
Se ha realizado un estudio prospectivo con 7 voluntarios universitarios sedentarios que
durante dos meses han realizado una sesión mínima de ejercicio físico a la semana. Se han
administrado cuestionarios alimentarios, psicológicos, se han tomado
medidas
antropométricas y se les ha evaluado la aptitud física al inicio y final de la intervención física.
Los resultados obtenidos se han estudiado estadísticamente. Todo y observarse una mejoría
en la aptitud física, en parámetros antropométricos, motivacionales i estado de ánimo, no se
puede concluir que la realización de ejercicio físico produzca un cambio en el estado de ánimo
del paciente que le motive a modificar sus hábitos alimentarios
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Abstract
One of the most important mortality factors is the lack of physical activity. Nowadays,
sedentarism is increasing in a huge amount of countries, resulting in an increase of the
prevalence of non-transmitable diseases and modifying the health situation of the population
around the world. Not physically active people show a higher risk of mortality than those who
are physically active.
Several psychological benefits are known due to the physical exercise. This work is aimed to
analyze if the initiation at physical sport can result in the nutritional habits due to an extrinsec
motivation.
A prospective study has been made taking into account seven sedentary university voluntaries
that had done, a physical session at least once a week, during two months. Food and
psychological questionnaires as well as anthropometric measures have been realized. The
physical aptitude, at the start and the end of the intervetion, has been evaluated. The results
obtained have been statistically studied. Although an improvement in the physical aptitude
was observed; in some anthropometric, motivational and mood parameters it can not be
concluded that there is a relation between the patients’ mood and their nutritional habits.
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1-Antecedents
1.1. Activitat física i salut
L’activitat física és qualsevol moviment voluntari realitzat pels músculs que mouen l’esquelet,
que produeix un desgast energètic addicional al nostre organisme i que necessita per
mantenir-nos vius (respiració, circulació sanguínia, etc.). És essencial per mantenir i millorar la
salut i prevenir infermetats, per totes les persones i a qualsevol edat. Aporta diferents
beneficis a nivell psicològic, físic i social.




Beneficis psicològics: L’exercici físic millora l’estat d’ànim i disminueix el risc de
patir estrés, ansietat i depressió.
o Beneficis físics: L’activitat física redueix el risc de patir infermetats del cor i
la circulació sanguínia, càncer de colon i diabetis t’ajuda a controlar el
sobrepès i l’obesitat, millora la salut òssia, et fa sentir mes en forma i
menys esgotat.
Beneficis socials: L’activitat física ens ajuda a fer amics, fomentar les relacions
socials i l’autonomia.(1)

L’informe del” Institute for Health Metrics” sobre la càrrega d’infermetat atribuïble als
principals factors de risc, en l’apartat referit a Espanya, publicat el desembre del 2015, situa els
valors elevats de l’índex de massa corporal (IMC) en el primer lloc. Seguidament factors
conductuals com els aspectes relacionats com la dieta, el fum del tabac i altres factors
metabòlics, com xifres de pressió arterial alta o nivells elevats de glucèmies en dejuni. La falta
d’activitat física ocupa l’octava posició en aquesta classificació.
Les polítiques de salut pública encaminades a la prevenció i utilització de les infermetats
cròniques i les estratègies de promoció de salut tenen que considerar de forma prioritària
l’adequació de la dieta, mantenir nivells adequats d’índex de massa corporal, augmentar
l’activitat física i reduir el sedentarisme.(2)
“El objetivo planteado en estas recomendaciones se concreta en
60 minutos diarios de actividad fisica de intensidad moderada, o
Su equivalente de 10.000 pasos al dia, quizá con algunos pasos
O periodos puntuales de mayor intensidad”(3)
Per a l’abordatge del problema de salut que constitueix l’obesitat, de naturalesa multi
factorial, es va considerar oportú disposar d’un ampli grup d’experts de l’àmbit de
l’alimentació i de l’activitat física. Finalment, fruit dels suggeriments del grup d’experts, es van
consensuar els problemes prioritaris i es van definir les accions de més eficàcia, més viabilitat i
evidència científica, distribuïdes en els següents quatre grans àmbits: educatiu, sanitari,
comunitari i laboral.
Atès que els recursos destinats a la promoció de la salut solen ser limitats, cal un abordatge
multi factorial per mitjà de la promoció d’estratègies de prevenció que actuïn de forma
sinèrgica i coincident sobre els múltiples factors dels estils de vida poc saludables, amb la
finalitat, alhora, de ser més eficients en la utilització dels recursos. Per tant, cal actuar sobre
les condicions econòmiques, físiques i socials subjacents, que creen o determinen la salut. De
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fet, els augments en el sobrepès i l’obesitat dels darrers anys reflecteixen els canvis socials i de
l’entorn que influeixen en l’activitat física i els hàbits d’ingesta.
El treball per àmbits permet una aproximació més acurada a les causes dels problemes de
salut.(4)

1.2. Activitat física i estat d’ànim.
La prevalença creixent del síndrome metabòlic sembla ser un resultat final del nostre estil de
vida actual que promou una ingesta alta en calories, aliments rics en greixos i una mínima
activitat física, resultant d’un balanç energètic positiu. L’augment de l’adipositat i la inactivitat
física poden representar l’inici de l’aparició d’aquests factors de risc.(5)
El sobrepès i obesitat estan arribant a proporcions epidèmiques en tot el món, on
aproximadament el 40% de la població adulta es considera amb sobrepès, amb un 13% dels
quals son obesos. La prevalença de la depressió és major en individus obesos( un 23% enfront
un 12% en individus dins d’un rang de pes saludable (IMC: 19-25kg/m2)(6). Amés, les persones
obeses tenen una major incidència de trastorns mentals en comparació amb els individus que
no ho són(7). El risc de trastorns psicològics associats a l’obesitat es similar entre homes i
dones.(8). La relació entre l’obesitat i els trastorns psicològics es complexa i es poden
connectar a través d’un cercle viciós en el qual l’obesitat pot conduir a la depressió, però la
depressió pot contribuir als canvis en els hàbits de vida que influeixen en el pes corporal (9).
En una revisió sistemàtica sobre les respostes psicològiques en individus sans i amb sobrepès,
quaranta-dos estudis d’exercicis complien els criteris d’inclusió. Un total de 2187 participants
van ser inclosos (edat entre 18 i 64 anys, IMC de 21-39kg/m2). Les principals conclusions de la
revisió varen ser que l’exercici aeròbic millora el benestar positiu agut i te el potencial de
reduir l’angoixa psicològica i podria ajudar a reduir el risc d’infermetat cardiovascular futura.
(10)
El pes de l’evidència acumulada d’estudis prospectius de cohorts i de ECA’s de qualitat, donen
suport la conclusió de que l’activitat física te beneficis de protecció per aspectes de salut
mental. L’evidència més forta és per la protecció contra la depressió i la disminució cognitiva
associada a l’envelliment, incloent-hi l’inici de la demència.(11)
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1.3. Estat d’ànim i alimentació.

En les últimes dècades, les societats occidentals han presentat cada vegada una tendència del
consumidor per la palatabilitat i l’accessibilitat dels aliments. Els canvis en l’entorn del menjar,
sens dubte, han precipitat un augment de l’obesitat. Tot i això, els canvis ambientals no
afecten a tots per igual, hi ha una necessitat d’entendre els factors que contribueixen a la
capacitat individual per resistir les pressions socials a menjar en excés. Els esdeveniments
recents en l’estudi dels processos de control de conducta han portat a un renovat interès en el
paper del control individual del tipus i quantitat d’aliment que es consumeix en el
manteniment d’un pes corporal saludable (12) .
Degut a la sensació de pèrdua de control en l’alimentació que sofreixen els pacients, són
habituals canvis bruscos en l’estat anímic i mostres d’irritabilitat en certs moments (2).
Normalment s’ha trobat que les persones que denuncien episodis de pèrdua de control en
l’alimentació, tenen una major angoixa relacionada amb l’alimentació, l’ansietat i la
simptomatologia depressiva i una autoestima inferior a la que no informen d’episodis de
pèrdua de control. En les mostres comunitàries, els joves amb pèrdua de control per
l’alimentació son més pesats i més propensos a manifestar comportaments alimentaris
desordenats, símptomes depressius, baix nivell social i un major estrès emocional en
comparació als que no manifesten el trastorn (13). Els pacients es veuen inversos en un cercle
del qual no poden escapar generant sentiments d’infelicitat i de desmoralització. Quan te lloc
un episodi d’atracament, el pacient sap que ha saltat les normes que s’autoimposa en
l’alimentació amb l’objectiu de poder controlar la seva figura per aquest motiu, es sent
avergonyit i culpable saben que ho ha actuat malament. Respecte a la simptomatologia
depressiva, no està clar si aquesta pot ser la causant del trastorn alimentari o si es la bulímia
nerviosa qui desencadena un estat d’ànim negatiu. Independentment l’ordre cronològic dels
dos trastorns, no hi ha cap dubte de la correlació que presenten. A vegades, el pacient, es sent
tens i nerviós per motius propis, independentment del problema alimentari e inicia un episodi
compulsiu amb la finalitat de descarregar aquesta ansietat. En finalitzar l’episodi, reapareixen
aquestes sensacions desagradables juntament amb sentiments de malestar i culpabilitat. (2)

Possibles influències dels factors nutricionals sobre la funció cognitiva i l’estat d’ànim són de
gran importància, especialment en l’adolescència que es un període vital pel desenvolupament
i la maduració del cos i la ment. Per comprovar aquestes qüestions, s’ha investigat els efectes
de les menjades en l’esmorzar que i les diferencies en el seu potencial glucèmic ,funció
cognitiva i estat d’ànim. S’ha observat que després de consumir esmorzars de baix índex
glucèmic, els participants es mostraven menys nerviosos, més feliços, més alerta i amb menys
set amb comparació els que varen consumir esmorzars amb un alt índex glucèmic. Els resultats
indiquen que el tipus d’esmorzar pot afectar a l’estat d’ànim.(14)
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2-Hipòtesis
Justificació del treball.
El sedentarisme és un problema real en l’actualitat, ja que afecta a l’estat general de salut en la
població. Les recomanacions que ens marquen des de l’OMS és de practicar almenys 150
minuts setmanals d’exercici físic moderat o almenys 75 minuts a una intensitat alta o una
combinació equivalent entre moderada i intensa.
Per altra banda, recentment s’ha actualitzat la guia alimentària per la població espanyola
proposada per la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC). En aquesta actualització
es presenta un nou ítem que és l’equilibri emocional. Es considera un factor determinant
continuat o momentani en les pulsions alimentàries, processos de compra, preparació e
ingesta d’aliments a nivell individual o familiar.
Observant els beneficis que presenta la realització d’activitat física i la incorporació de
l’equilibri emocional en la guia alimentària es proposa la següent hipòtesi:
-La realització d’exercici físic produeix un canvi en l’estat d’ànim en el pacient que el motiva a
modificar els seus hàbits alimentaris.
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3- Objectius.
Objectiu general:


Avaluar com la iniciació en l’exercici físic pot produir una motivació en els
canvis d’hàbits alimentaris.

Objectius específics:




Avaluar la influència de la pràctica esportiva en l’antropometria de l’individu.
Avaluar la influència de la pràctica esportiva en la motivació extrínseca i estat
d’ànim de l’individu.
Relacionar la motivació extrínseca i l’estat d’ànim de l’individu amb els hàbits
alimentaris durant la intervenció d’exercici físic.
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4. Material i mètodes.
4.1 Tipus d’estudi, àmbit i període.
El programa “Operació Fit” és tindrà lloc a Lleida i té una duració de 10 setmanes de les quals
8 setmanes seran d’intervenció esportiva controlada i les altres 2 setmanes per avaluar de
resultats. En Aquest programa s’avalua els resultats obtinguts en l’inici i final de la intervenció
física.
4.2 Criteris d’inclusió i exclusió dels participants.
Els participants del programa “Operació Fit” són persones adolescents que es van presentar
voluntàries a realitzar el programa. S’han buscat alumnes del grau de Nutrició Humana i
Dietètica, perquè ja tenen coneixements sobre l’alimentació. En el programa no s’ha fet cap
intervenció alimentària per no influenciar al participant a modificar els seus hàbits alimentaris
El criteri d’inclusió en el programa va ser que els participants no havien de presentar cap
patologia cardiovascular.
Vaig tenir en compte:
- Pacient sedentari.
- Edat del pacient: 20 a 23 anys.
- Persones en fase de contemplació referent a canvis en els hàbits dietètics i d’exercici
físic.
- Qüestionari PAR-Q & YOU negatiu.
Els factors d’exclusió de l’estudi van ser:
- Persones actives.
- Persones sense coneixements de Nutrició i dietètica.
- Pacients menors de 20 o majors de 23 anys.
- Persones amb infermetats no transmissibles alterades: IMC>40 Kg/m 2, glucèmies
elevades, HTA no controlada.

4.3 Mida de la mostra, grup i tipus d’intervenció.
4.3.1 Selecció de la mostra
L’estudi s’ha fet en una mostra de 7 participants (3 nois; 4 noies). L‘edat dels participants
compren entre 20 i 22 anys i són universitaris. Els participants en l’estudi és van presentar de
forma voluntària..
Han format part de la mostra d’estudi que s’ha analitzat els participants que en el moment de
presa de mostres i omplir els qüestionaris responien íntegrament al que se’ls preguntava, així
obtenint totes les dades necessàries.
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4.3.2 Intervenció realitzada
La intervenció realitzada és a nivell d’exercici físic i ha constat d’un mínim d’una sessió
setmanal obligatòria d’una hora de duració en la quals els participants realitzaven
entrenaments HIT en el primer mes i entrenaments estacionals en el segon mes d’intervenció.
A part, es porta un control de si realitzen alguna activitat física per motivació pròpia tot
justificant el tipus d’activitat i la duració.
Pel que fa a l’àmbit psicològic s’han passat el qüestionari SF-36 i MAPE-3 a l’inici i final de la
intervenció física i el qüestionari POMS en la segona setmana d’intervenció i penúltima.
Referent als hàbits alimentaris s’han passat a l’inici i final de la intervenció física un qüestionari
de freqüència de consum i un qüestionari d’hàbits alimentaris. Es realitzen registres 24 hores
de forma aleatòria i per sorpresa al participant aconseguint així una major realitat en els
resultats obtinguts.
4. Exercici físic
4.1 Tipus d’entrenament
S’ha dividit la intervenció en dues fases les quals constaven d’un més un treball mes intens
amb una metodologia d’entrenament HIT i en el segon mes d’entrenaments estacionals on la
intensitat és més baixa.
El HIT o “Hight Intensity Interval Training” és una modalitat d’entrenament que consisteix en
variïs intervals curts a altes intensitats i amb un descans total (o quasi) entre sèries. Els
entrenaments HIT equival a 10 METS en la taula de mets per calcular l’activitat física.
La metodologia que utilitzava va ser la “Tabata” que consisteix en realitzar 4 minuts
d’entrenament en el qual s’alterna 20 segons d’exercici a la màxima intensitat deixant 10
segons de descans entre sèrie i sèrie. Totes les sessions estaven dividides en tres fases:
1- Escalfament: ajuda a prevenir lesions i preparar el nostre cos per a grans esforços.
Depenent de la sessió escollida cada dia, és va realitzar un tipus o altre d’escalfament.
2- Entrenament HIIT: Constava de quatre blocs on cada bloc tenia 8 intervals de 20
segons d’exercici amb 15 segons de descans. En cada bloc hi havia present 4 exercicis
de tronc superior i 4 de tronc inferior.
3- Tornada a la normalitat: Els últims 20 minuts de cada sessió estava dedicat a
normalitzar les pulsacions. Els exercicis que vam incidir més eren abdominal/core i
estiraments.
Per acabar la sessió és donava l’opció de tornar corrent a una intensitat baixa cap a casa per tal
de deixar cames. És troba un exemple d’entrenament en ( l’annex 2).
L’entrenament estacional o per estacions és una modalitat d’entrenament semblant a la
metodologia HIT on combina diferents exercicis de tronc superior amb tronc inferior, incloenthi l’abdominal. Aquesta metodologia equival a 8 METS en la taula de mets per calcular
l’activitat física.
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Consisteix en 5 estacions de treball on en cadascuna és realitza diferents exercicis el qual no
estan condicionats per temps(a diferència del HIT) sinó pel nombre de repeticions. En cada
estació s’ha de realitzar un nombre determinat de repeticions de l’exercici per tal de poder
passar d’estació.
4.2 Aptitud física
En l’annex 3 és troba la “batería eurofit” amb les proves i percentils que s’han utilitzat per
avaluar l’aptitud física. És un test físic estandarditzat que busca avaluar la condició motriu de la
població infant-juvenil, avaluant les manifestacions de les capacitats de força, velocitat,
aptitud aeròbica, equilibri i flexibilitat.
5. Qüestionaris de salut i motivació.
Els qüestionaris passats intenten conèixer més al pacient referent a l’estat de salut observant
possibles antecedents mèdics, estat de salut que percep, motivació extrínseca i estat d’ànim
(annex 4).
5.1 Test SF-36
És una escala genèrica que proporciona un perfil del estat de salut i es aplicable tant als
pacients com a la població en general. Ha resultat útil per avaluar la qualitat de vida
relacionada amb la salut (QVRS) en la població en general i en subgrups específics, comparar la
càrrega de moltes diverses infermetats, detectar els beneficis en la salut produïts per un ampli
rang de tractaments diferents i valorar l’estat de salut de pacients individuals.
Qualsevol dubte que ha sorgit al passar el qüestionari ha sigut solucionat explicant la pregunta
de diferent manera per tal de no influir en la resposta.
5.2 Test MAPE-3
El qüestionari MAPE-3 és un qüestionari encaminat a intentar conèixer les característiques
motivacionals de les persones que fan aconseguir els seus objectius acadèmics i professionals.
Les escales escollides seleccionades són:
1- Por al fracàs.
2- Desig d’èxit i reconeixement
3- Motivació externa.
El conjunt d’aquestes tres escales ens permeten posar valor a la motivació extrínseca del
pacient. El recompte dels resultats és fan amb resposta afirmativa se li suma 1 punt i resposta
negativa 0 punts. Posteriorment, és compara la puntuació directa amb els percentils que ens
mostren a les taules del qüestionari. Finalment, es transforma la puntuació amb la mínima i
màxima possible de l’escala:0-100.

5.3 Profile Of Mood State(POMS)
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És un dels qüestionaris més utilitzats en la psicologia per la mesura de sentiments, afectes i
estats d’ànim. Està compost per una llista de 65 adjectius multidimensionals. Els adjectius que
formen la prova representen el resultat de múltiples estudis i resulten ser comprensibles per
un individu mig. Segons els adjectius seleccionats, és van classificar en factors: tensió-ansietat;
Depressió-melancolia; còlera-hostilitat; Vigor-Activitat; Fatiga-inèrcia; Confusió-desorientació.
El sistema de puntuació va de 0 a 4, segons la resposta marcada se li assigna una puntuació.
Les puntuacions obtingudes s’interpreten com a un resultat més baix, és considera un estat
d’ànim més regular i estable. També s’assigna una numeració a cada ítem comentat
anteriorment: tensió-ansietat; Depressió-melancolia, etc. on podem veure quina classificació
està més elevada.
6. Determinació de paràmetres antropomètrics i composició corporal
Talla
S’ha mesurat mitjançant una bàscula vertical (precisió de 100g) amb tallímetre incorporat
(precisió d’un mm). Per la seva determinació, l’individu ha d’estar descalç i amb els talons
junts, dret, amb els braços relaxats i d’esquena al tallímetre, tocant-lo amb el gluti, omòplats i
cap, procurant que la posició del cap sigui la corresponent a aquella en la que entre el
conducte auditiu i la base de l’òrbita dels ulls es traci una línia imaginària paral·lela a terra.
Determinació de la complexió.
A partir del quocient r, que resulta de la divisió de la talla i la circumferència del canell.
Mesura la circumferència i un cop tingueu anotat el valor amb cm, calcular el quocient r
mitjançant la següent equació:
r:talla(cm)/circumferència canell(cm)

El valor obtingut es compara en la següent taula i d’aquesta manera es pot determinar la
complexió de l’individu:
Homes
R
>10.4
9.6-10.4
<9.6

Dones
R
>11.0
10.1-11.0
<10.0

Complexió
Petita
Mitjana
Gran

Complexió
Petita
Mitjana
Gran

Determinació del pes
S’ha determinat utilitzant una bàscula vertical (precisió de 100g) amb tallímetre incorporat
(precisió d’un mm). Per la seva determinació el pacient ha d’estar descalç i amb roba lleugera.
Al moment de la presa de mostra tots els participants estaven amb roba d’esport.

Plecs cutanis
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S’han mesurat utilitzant un lipocalibre Holtain. Únicament vam realitzar la presa de mostra al
plec tricipital, ja que ens interessava per veure la circumferència muscular del braç (CMB). Vam
sitar l’individu en bipedestació relaxat. La pressa es va realitzar al braç no dominant del cos, és
a dir, si es dret la mostra es pren al braç esquerre.
Perímetres:
S’han mesurat utilitzant una cinta mètrica no elàstica i flexible. En el procediment general de
la presa de perímetres el pacient ha d’estar en bipedestació o sedestació i amb la musculatura
relaxada. Els perímetres que vaig prendre són:
-

Perímetre braquial: Per la circumferència del braç (CB) l’individu ha d’estar dret i amb
el braç caigut i relaxat.

A partir del perímetre braquial i coneixent el valor del plec tricipital, és possible calcular la
circumferència muscular del braç (CMB).
L’equació matemàtica és:

CMB: CB-(0.314XPtc)
(CB= Circumferència del braç en cm;
Ptc= plec tricipital en mm)

-

Perímetre de la cintura i del maluc:La persona ha d’estar amb bipedestació per
prendre les mesures.

La relació cintura/maluc (Waist-to-hip ratio,WHR), també anomenada relació abdominal
/gluti, és especialment considerada i diferència entre la distribució de grassa androide i la
ginoide. És un indicador d’obesitat central (androide)i te especial importància per a relacionarse amb una major incidència de malaltia cardiovascular
Aquesta relació es pot determinar mitjançant:
Índex WHR= PC/PM
(PC=Perímetre cintra en
Perímetre maluc en cm).

cm;

PM=

Posteriorment, el resultat es compara amb els valors de referència de la taula X, determinant
el nivell de risc cardiovascular.

Risc cardiovascular
Alt
Moderat
Baix
-

Índex WHR
Home
>1
0.9-0.95
<0.9

Dona
>0.85
0.8-0.85
<0.8

Cintura(CM)
Home
Dona
>102
>90
>95
>82

Perímetre de la cuixa: La circumferència que es valora és 1 cm. per sota del plec del
gluti amb la persona dreta.
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7. Qüestionaris alimentaris
Per tal de poder conèixer els hàbits alimentaris dels pacients, és passen els diferents
qüestionaris (Annex 4):
7.1 Història dietètica del pacient
Consta de diverses preguntes referents al nº d’àpats que realitza al llarg del dia, pica entre
hores, preferències alimentàries i aversions. La plantilla s’ha extret del programa easydiet
(www.easydiet.es).
7.2 Registres 24 hores
Consisteix en recollir informació el més detallada possible respecte als aliments i begudes
consumits el dia anterior.(Tipus, quantitat, mètode de preparació, etc.). D’aquesta manera la
precisió de les dades recollides depèn de la memòria a curt termini.
Totes les dades obtingudes del 24 hores s’han introduït en el programa easydiet per valorar la
ingesta diària. Els nutrients que s’han valorat a partir dels 24 hores son:
1- Macronutrients: Hidrats de Carboni (sucre i fibra alimentària), proteïnes (procedència
animal i vegetal) i lípids àcids grassos monoinsaturats (AGM), àcids grassos
poliinsaturats (AGP), àcids grassos saturats (AGS)i colesterol.
2- També s’ha tingut en compte el consum d’alcohol (etanol).
7.3 Qüestionari de freqüència de consum
Consta d’una llista tancada d’aliments sobre la qual hom sol·licita la freqüència (diària,
setmanal o mensual) de consum durant un període determinat (6 mesos o 1 anys). S’ha
utilitzat la plantilla que està al programa easydiet (www.easydiet.es) i no s’ha afegit cap ítem.
Les dades obtingudes és van agrupar en diferents grups per tal de poder comparar el consum
al període 1 i al període 2. Els grups són:
3- Cereals -Pa
4- Llegums
5- Fruits secs
6- Ous
7- Peix
8- Dolços
9- Begudes estimulants
10- Begudes alcohòliques
11- Greixos

-

Pasta- arròs - patata.
Fruita
Llet i derivats
Carn
Embotits -fiambres
Begudes refrescants
Aigua
Verdures

Les dades finals de consum alimentari s’han transformat en dades de consum setmanal per a la
seva avaluació.
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8.Consentiments informats
Tots els participants de l’estudi varen tenir que firmar prèviament tots els consentiments
necessaris per poder realitzar l’estudi amb total seguretat i conformitat. A part dels
consentiments se’ls i va passar el qüestionari PAR-Q & YOU prèviament per tal d’evitar
possibles problemes de salut (annex 5).

9. Tractament de les dades
S’ha utilitzat el programa Excel per a incorporar les dades obtingudes en bases de dades i per a
la realització dels gràfics.
Els paràmetres antropomètrics, aptitud física, resultats dels qüestionaris psicològics,
qüestionari de freqüència i d’hàbits de consum s’han tractat estadísticament amb el programa
SPSS per obtenir l’estadística descriptiva i l’ANOVA. Els requeriments energètics dels
participants s’han calculat a partir de l’equació Harris y Benedict i els METS de cada sessió
d’intervenció.
Per avaluar la composició en nutrients a partir de les dades dels recordatoris de 24 hores, s’ha
utilitzat el programa Easy Diet.
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5- Resultats
5.1 Resultats d’antropometria i aptitud física
5.1.1 Antropometria
En la taula 1 és presenten els resultats obtinguts en la determinació de paràmetres
antropomètrics, composició corporal, tensió arterial sistòlica (TAS), tensió arterial diastòlica
(TAD) i freqüència cardíaca en repòs (FCrepòs) a l’inici i final de la intervenció física.
Paràmetre
Pes inicial (kg)
Pes final (kg)
Alçada inicial (cm)
Alçada final (cm)
2
IMC inicial (kg/m )
2
IMC final (kg/m )
Plec tricipital inicial (mm)
Plec tricipital final (mm)
Perímetre braquial inicial (cm)
Perímetre braquial final(cm)
Perímetre cuixa anterior inicial (cm)
Perímetre cuixa anterior final (cm)
Perímetre cintura inicial (cm)
Perímetre cintura final (cm)
Perímetre maluc inicial (cm)
Perímetre maluc final (cm)
Perímetre canell inicial (cm)
Perímetre canell final (cm)
CMB inicial
CMB final
Índex cintura/maluc inicial
Índex cintura/maluc final
% greix corporal total inicial
% greix corporal total final
TAS inicial
TAS final
TAD inicial
TAD final
FC repòs inicial (pulsacions/min)
FC repòs final (pulsacions/min)

Mitja
68.08±11.35
68.41±11.63
168.90±0.06
168.90±0.06
23.72±2.67
23.83±2.80
19.26±3.75
17.14±3.70
29.33±3.72
29.89±3.70
59.25±2.86
59.03±3.38
76.11±8.74
77.07±8.90
100.38±7.24
99.70±6.85
16.00±1.22
16.00±1.22
23.28±3.63
24.48±3.87
0.75±0.50
0.77±0.54
21.68±6.23
21.40±6.94
128.29±15.73
122.86±16.72
81.43±11.99
76.14±5.33
79.86±13.95
86.43±20.94

Significació
0.509
-0.488
0.021*
0.029*
0.619
0.158
0.424
-0.03*
0.073*
0.441
0.354
0.183
0.376

Taula 1: Mitja i significació de la variació de les mesures antropomètriques, de composició corporal,
tensió arterial i freqüència cardíaca a l’inici i final de la intervenció física. *significatiu (p<0.05). ** molt
significatiu (p<0.01).

A continuació és presenten els resultats estadísticament significatius. S’observa una disminució
significativa en el plec tricipital (I=P90;F=P75) i un increment significatiu en perímetre
braquial(I=P60;F=P70), CMB(I=P50;F=P70) i índex cintura/maluc. Aquests canvis indiquen un
augment en la musculatura braquial.
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Gràfic 1: Variacions significatives en l’inici i final del plec tricipital, perímetre braquial,CMB i índex
cintura/maluc.

S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 6). En els gràfics 2,3 i 4 és
presenten els paràmetres antropomètrics en què hi ha diferències significatives entre sexes. En
el gràfic 5 s’observen les variacions significatives en IMC.

Gràfic 2: Valor mig dels paràmetres antropomètrics a l’inici i final de la intervenció física, per sexes.

Gràfic 3: Valor mig de l’índex cintura/maluc a l’inici i final de la intervenció física, per sexe.
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Gràfic 4: Valor mig de tensió arterial i freqüència cardíaca en repòs a l’inici i final de la intervenció
física, per sexe.

Gràfic 5: Valor mig dels paràmetres antropomètrics a l’inici i final de la intervenció física, per IMC

Tal com era d’esperar tenint en compte la diferent composició corporal entre homes i dones,
els homes presenten un major CMB i un menor plec tricipital en comparació amb el sexe
femení. El plec tricipital també és més elevat en els individus amb sobrepès grau I.
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5.1.2 Aptitud física
En la taula 2 és presenten els resultats obtinguts en la determinació de l’aptitud física a l’inici i
final de la intervenció física.
Prova
Platte-Tapping inicial
Platte- Tapping final
Velocitat 5X10m inicial
Velocitat 5X10m final
Flexió de braços inicial
Flexió de braços final
Flexió de tronc inicial
Flexió de tronc final
Salt horitzontal inicial
Salt horitzontal final
Abdominals inicial
Abdominals final
Força ma dreta inicial
Força ma dreta final
Força ma esquerra inicial
Força ma esquerra final
Resistència course navette
inicial
Resistència course navette final

Mitja (percentils)

Significació

15.71±8.86
94.14±7.20
27.14±23.27
62.85±13.49
20.00±13.54
38.57±17.25
48.57±27.79
61.42±29.11
13.57±8.99
22.14±12.19
21.42±18.64
24.28±31.54
50.74±27.90
52.85±33.39
24.28±34.48
-4.28±30.74
24.42±18.64

0.00**
0.01**
0.02*
0.04*
0.01**
0.81

0.70
0.07*
0.01**

42.85±17.52

Taula 2: Mitja i significació de la variació dels percentils d’aptitud física a l’inici i final de la intervenció física.
*Significatiu (p<0.05) **molt significatiu(p<0.01)

A continuació és presenten els resultats estadísticament significatius. S’observa un augment
significatiu en les proves platte-tapping, velocitat 5X10, flexió de braços, flexió de tronc, salt
horitzontal i resistència course navette. Hi ha agut una disminució en la força a la mà esquerra.
Aquests canvis indiquen una millor aptitud física dels participants.

Gràfic 5: Variacions significatives en l’inici i final de les proves d’aptitud física.
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S’ha estudiat si existeix diferències entre sexes i IMC (annex 7) .En el gràfic 6 és presenten els
percentils en què hi ha diferència significativa entre sexes En el gràfic 7 s’ observen les
variacions significatives que existeix en IMC.

Gràfic 6: Valor mig dels percentils obtinguts amb diferència significativa, per sexe.

Com era d’esperar tenint en compte la diferent composició corporal entre homes i dones on
presenten una major musculatura, tenen un resultat mes elevat en força en comparació amb
el sexe femení. La prova course navette dóna més elevat en les dones demostrant més agilitat.
No s’ha trobat variacions significatives per IMC.
5.2 Resultats dels qüestionaris de salut i motivació.
5.2.1 Qüestionari SF-36.
Aquest qüestionari correspon a percepció de salut. en la taula 3 és presenten els resultats
obtinguts en el qüestionari SF-36 a l’inici i final de la intervenció física
Ítem
Funció física inici
Funció física final
Rol físic inici
Rol físic final
Dolor corporal inici
Dolor corporal final
Salut general inici
Salut general final
Vitalitat inici
Vitalitat final
Funció social inici
Funció social final
Rol emocional inici
Rol emocional final
Salut mental inici
Salut mental final

Mitja
98.57±2.43
99.28±1.88
92.85±12.19
100.00±00
82.85±21.09
96.00±10.58
74.85±23.50
86.42±13.01
72.26±14.39
77.14±16.79
83.50±23.79
80.35±23.83
85.71±17.81
76.14±37.10
79.42±13.74
69.71±21.27

Significació
0.60
0.17
0.15
0.21
0.20
0.17
0.60
0.043*

Taula 3: Resultats qüestionari inici i final
Taula 3: Mitja i significació dels resultats obtinguts en les escales del qüestionari SF-36 a l’inici i final de la

intervenció física. *Significatiu (p<0.05) **molt significatiu(p<0.01)
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En el gràfic 7 és representen el valor mig de les escales del qüestionari SF-36 l’inici i al final de
la intervenció física. L’única escala en què s’observa una variació significativa entre l’inici i el
final és de salut mental en què s’ha produït una disminució del valor mig. (p=79.42;p=69.71).

Gràfic 7: Valor mig de les escales del qüestionari SF-36 al inici i final de la intervenció esportiva.

S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 8). En el gràfic 8 és
presenta els valors de les escales en què hi ha diferències significatives entre sexes. En el gràfic
9 s’observen les variacions significatives en IMC.

Gràfic 8: Valor mig significatius de les escales del qüestionari SF-36 a l’inici i
final de la intervenció física, per sexes

Gràfic 9: Valor mig significatiu de la escala rol físic del qüestionari SF-36 a l’inici i
final de la intervenció física, per IMC.
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S’ha observat un augment significatiu de la puntuació de l’escala vitalitat/energia en homes. És
relaciona la variació significativa en el rol físic per sexes amb l’obtinguda en la variable IMC on
els participants amb sobrepès són homes majoritàriament. La salut mental és veu reduïda
significativament en les dones.
5.2.2 Qüestionari MAPE-3..
Qüestionari corresponent a determinar motivació extrínseca. En la taula 4 és presenten els
resultats obtinguts en els ítems referents a por al fracàs, desig d’èxit, motivació externa i
motivació extrínseca del qüestionari MAPE-3 a l’inici i final de la intervenció física.
Ítem

Mitja

Significació

Por al fracàs inici
35.16±21.87
0.00**
Por al fracàs final
25.10±17.53
Desig d’èxit inici
43.14±13.35
0.25
Desig d’èxit final
44.89±16.46
Motivació externa inici
23.35±12.83
0.25
Motivació externa final
24.99±25.81
Motivació extrínseca inici
41.28±11.71
0.34
Motivació extrínseca final
39.14±12.58
Taula 4: Mitja i significació dels resultats obtinguts en els ítems del qüestionari MAPE-3 al inici i final de la
intervenció física. *significatiu (p<0.05)**molt significatiu (p<0.01)

A continuació en el gràfic 10 l’ítem estadísticament significatiu. S’observa una disminució molt
significativa de por al fracàs (I=35.16;F=25.10). Aquest canvi indica una major autoestima o
una menor preocupació per l’entorn.

Gràfic 10: Variació molt significativa de l’ítem por al fracàs en l’inici i final de la intervenció física
del qüestionari MAPE-3

S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 9). En el gràfic 11 és
presenta l’ítem en què hi ha diferències significatives entre sexes.

Gràfic 11: Valor mig significatiu a l’inici i final de la intervenció física del qüestionari MAPE-3,
per sexes.
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S’ha observat una disminució significativa en l’ítem por al fracàs entre sexes on la dona obté
una major valor mig. No s’ha trobat significació en cap ítem del qüestionari MAPE-3 entre
IMC.
5.2.3 Qüestionari POMS
Qüestionari corresponent a avaluar l’estat d’ànim. En la taula 5 es presenten els resultats
obtinguts en el qüestionari POMS a l’inici i final de la intervenció.
Ítem
Mitja
Significació
Tensió - Ansietat inici
10.14±3.48
0.24
Tensió - Ansietat final
13.00±3.32
Depressió inici
4.86±2.03
0.01**
Depressió final
3.14±1.21
Còlera inici
9.29±2.29
0.09*
Còlera final
6.43±5.73
Vigor inici
13.43±1.81
0.01**
Vigor final
20.14±4.74
Fatiga inici
10.17±3.14
0.43
Fatiga final
9.00±4.04
Confusió inici
8.57±1.61
0.20
Confusió final
11.14±3.93
Total inici
13.43±3.69
0.67
Total final
12.14±4.98
Taula 5: Mitja i significació dels resultats obtinguts en els ítems del qüestionari POMS al inici i final de la
intervenció física. *significatiu (p<0.05)**molt significatiu (p<0.01)

A continuació en el gràfic 12 és presenta els ítems estadísticament significatius. S’observa una
disminució molt significativa de l’ítem depressió i molt significativa de còlera. En canvi es
mostra un augment molt significatiu de vigor. Aquests canvis indiquen un millor estat d’ànim i
major energia.

Gràfic 12: Variacions significatives en els ítems del qüestionari POMS a l’inici i final de la
intervenció física.

28

S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 10). En el gràfic 13 és
presenta l’ítem en què hi ha diferències significatives entre sexes.

Gràfic 13: valor mig significatiu en l’inici i final de la intervenció física, per sexes.

És troba significació en el valor mig de l’ítem confusió entre sexes al final de la intervenció
física. No és troba significació entre IMC.
5.3 Resultats dels qüestionaris alimentaris
5.3.1 Hàbits alimentaris
En la taula 6 és presenten els resultats obtinguts en el qüestionari d’hàbits alimentaris a l’inici i
final de la intervenció.
Pregunta
Mitja
Significació
Nº àpats inici
4.29±0.53
0.356
Nº àpats final
4.43±0.75
Quans minuts tarda a
22.14±6.98
0.766
dinar/sopar? Inici
Quans minuts tarda a
22.86±6.36
dinar/sopar? Final
Freqüència d’àpats fora de
2.29±1.52
0.703
casa/setmana. Inici
Freqüència d’àpats fora de
2±1.89
casa/setmana. Final
Taula 6: Mitja i significació dels resultats obtinguts en les preguntes del qüestionari d’hàbits de
alimentàris al inici i final de la intervenció física. *significatiu (p<0.05)**molt significatiu
(p<0.01)

No s’observa diferències significatives en cap pregunta del qüestionari d’hàbits alimentaris.
S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC però no hi ha hagut significació en
cap pregunta.

29

5.3.2 Recordatori 24 hores
En el gràfic 14 és representa les ingestes calòriques en l’inici, primer mes i final de la
intervenció esportiva amb les línies de tendència del metabolisme basal (MB)+energia/ sessió
HIT i combinat d’homes, dones i grup. Observem una ingesta calòrica on a l’inici existia una
dieta hipercalòrica, al primer mes amb el desgast físic de l’exercici no és cobrien les necessitats
i final és cobreixen les necessitats energètiques.

MB homes
MB dones
MB grup

Gràfic 14: Representació de les ingestes calòriques en inici, 1r mes i final amb les línies de tendència
de metabolisme basal (MB)+energia sessió d’homes, dones i grup.

A continuació en el la imatge 1 s’observa la distribució dels registres 24 hores obtinguts a
l’inici, al primer mès i al final de la intervenció física comparats amb la distribució ideal d’una
dieta mediterrània.

Inici
Distribució
ideal
1er mes

Final

Gràfic 15: Comparació de les distribucions en macronutrinets obtingudes en els registres 24
hores en l’inici, primer mes i final de la intervenció esportiva comparats amb la distribució
ideal d’una dieta mediterrània.
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En el gràfic 18 trobem la distribució percentual dels hidrats de carboni totals, proteïna totals,
lípids totals, àcids grassos monoinsaturats, àcids grassos saturats, àcids grassos poliinsaturats i
sucres senzills a l’inici, primer mes i final de la intervenció esportiva.

Gràfic 16: Distribució percentual dels resultats obtinguts en els registres 24 hores dels hidrats de
carboni totals, proteïna totals, lípids totals, àcids grassos monoinsaturats, àcids grassos saturats, àcids
grassos poliinsaturats i sucres senzills en l’inici, primer mes i final de la intervenció esportiva

S’ha observat una ingesta baixa amb hidrats de carboni en comparació a la ingesta diària
recomanada (IDR) (IDR>50%). És mostra una ingesta superior de proteïnes en general en
comparació de l’IDR (<15% ingesta diària). S’observa una distribució lipídica variable on a l’inici
i final no és supera l’IDR (30-35% ingesta diària) en canvi,al primer mes és supera el valor.
Observant la tipòloga dels lípids, es mostra una ingesta adequada d’àcids grassos
monoinsaturats (IDR 13-18%) i poliinsaturats (IDR<10%), mentres que superior en saturats
(<7%). S’observa una ingesta superior de sucres senzills (IDR<10%).
A continuació en el gràfic 16 i 17 es presenta els ítems estadísticament significatius de l’inici
fins al primer mes d’intervenció esportiva. S’observa una disminució significativa d’hidrats de
carboni, proteïna i fibra. En canvi, s’augmenta significativament el % de lípids totals. En el
gràfic 20 es troba els valors significatius entre l’ inici i final de la intervenció esportiva. Aquests
canvis signifiquen que s’ha ingerit aliments amb una densitat calòrica més alta.

Gràfic 17: Variacions significatives comparades entre tots els registres 24 hores.

Gràfic 17: Variacions significatives entre l’inici i primer mes de la intervenció física en els
registres 24 hores.
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Gràfic 18: Variacions significatives entre l’inici i final de la intervenció física en els registres 24
hores.

S’ha estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 11). En el gràfic 18 és
mostra les ingestes calòriques en l’inici, primer mes i final amb les línies de tendència del
metabolisme basal+energia de sessions d’entrenament d’home, dones i grup, per sexes. En el
gràfic 19 és presenta els ítems en què hi ha diferències significatives entre sexes. En el gràfic
20 és presenta el valor mig significatiu del colesterol, per IMC.

MB.+act. homes
MB. +act. dones
MB. +act. grup

Gràfic 19: Representació de les ingestes calòriques en inici, 1r mes i final amb les línies de
tendència de metabolisme basal (MB)+energia sessió d’homes, dones i grup, per sexes.

Gràfic 20: Valors mig significatius en els registres 24 hores al llarg de la intervenció
física, per sexes.
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Gràfic 21: Valor mig significatiu en els registres 24 hores al llarg de la intervenció física,
per IMC.

Es troba que a l’inici de la intervenció els dos sexes tendeixen a una alimentació hipercalòrica
superant els seus requeriments basals. Amb la iniciació d’entrenaments HIT, equivalent a un
gast energètic afegit de 588kcal/sessió, trobem que no és cobreixen les necessitats mínimes
necessàries per a cada sexe. En el canvi de modalitat d’entrenament (de HIT a estacional), el
gast energètic afegit al metabolisme basal de cada sexe, passa a ser de 428 kcal/sessió on els
participants en l’estudi homes superen les necessitats energètiques, en canvi les dones no.
S’observa una variació significativa en els homes on ingereixen major proporció d’hidrats de
carboni i proteïna. Com era d’esperar els participants amb sobrepès ingereixen major quantitat
de colesterol al llarg de tota la intervenció física.

5.3.3 Qüestionari de freqüència de consum
En el gràfic 21 es presenten els resultats obtinguts per setmana en el qüestionari de freqüència
de consum a l’inici i final de la intervenció física.

Gràfic 22: Resultats obtinguts en el qüestionari de freqüència de consum a l’inici i final
de la intervenció física. Puntuat amb nº racions/setmana.

No és presenten diferències significatives entre l’inici i final de la intervenció física. S’ha
estudiat si existeix diferència entre sexes i segons l’IMC (annex 12). En el gràfic 22 trobem les
diferències significatives entre sexes i en el gràfic 23 entre IMC, a l’inici i final de la intervenció
física.
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Gràfic 23: Valors mig significatius en els qüestionaris de freqüència de consum a l’inici i final
de la intervenció física, per sexe.
Gràfic 22: Valors mig significatius en els qüestionaris de freqüència de consum a
l’inici i final de la intervenció física, per sexes.

Gràfic 24: Valors mig significatius en els qüestionaris de freqüència de consum a l’inici i final
de la intervenció física, per IMC.

Trobem variacions significatives entre els dos sexes remarcant els làctics, fruites i verdures on
és mostra molt superior en les dones. Com era d’esperar, és mostra una variació significativa
on els participants amb sobrepès ingereixen més begudes refrescants.
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6. Discussió
-

Influencia de la pràctica esportiva en l’antropometria de l’individu.

Els resultats obtinguts en l’antropometria ens mostren que hi ha hagut variació en els
paràmetres antropomètrics al llarg de la intervenció física. Tot i no observar-se disminució
significativa de greix corporal si que s’observa una reducció significativa del plec tricipital
(I=P90; F=P75) i de l’índex cintura/maluc que ens indica una disminució del risc cardiovascular.
En canvi, s’observa amb un augment significatiu del perímetre braquial (I=P60;F=P70) i del
CMB (I=P50;F=P70). Els resultats en l’aptitud física ens mostren una millora d’aquesta al llarg
de la intervenció observant-se un augment significatiu en set de les nou proves de la bateria
EuroFit.
Comparant sexes és mostra una diferència significativa (cal dir quina és la diferència!!! Major
força en homes.etc) en la prova de força en la ma dreta i esquerra entre homes i dones.
Aquesta variació dona suport als resultats obtinguts en la comparació antropomètrica entre
sexes on els homes presenten un major CMB, és a dir, una major musculatura braquial.
Podem dir que els participants en l’estudi han millorat la seva aptitud física i aquesta millora es
relaciona amb canvis en alguns paràmetres antropomètrics. Els canvis antropomètrics
observats poden aportar un benefici en la salut de l’individu des del punt de vista
cardiovascular segons les guies (1)

-

Influència de la pràctica esportiva en la motivació extrínseca i estat d’ànim de
l’individu

Després de dos mesos de pràctica esportiva, els participants en l’estudi mostren en percepció
de salut (qüestionari SF-36) una variació no significativa en el valor de les escales de funció
física, rol emocional, rol físic, dolor corporal, vitalitat i funció social. En canvi, el valor de
l’escala de salut mental disminueix significativament. Aquesta escala és indicadora d’estabilitat
emocional en l’individu, a major puntuació presentarà més felicitat, tranquil·litat o calma
mentre que a una menor puntuació mostrarà un major sensació d’angoixa i depressió. En la
disminució significativa de l’escala de la salut mental pot ser que hi hagi influït el període en
que s’han omplert el qüestionaris ja que en tractar-se de participants universitaris ha coincidit
amb el període en que fan l’entrega del treball de final de grau i pràctiques d’empresa i
exàmens.
En la comparació entre sexes es mostra un augment significatiu (de què? Què augmenta
significativament?)en els homes i l’ítem vitalitat i salut mental. Trobem una reducció
significativa en els homes en l’ítem rol físic. Els homes participants en l’estudi presenten un
sobrepès grau I corroborant així la variació significativa en l’ítem rol físic en l’IMC.
Amb el qüestionari MAPE-3 s’obté la motivació extrínseca dels participants. En l’estudi
s’observa una disminució significativa a la por al fracàs. Aquesta escala mostra una millora de
l’individu en la relació amb l’exterior del participant reduint no significativament la motivació
35

extrínseca. Aquesta disminució implica una menor motivació per aconseguir les seves activitats
o metes??, presentant així una major indiferència per l’entorn. Una millora en l’aptitud física
ha produït una disminució significativa en la por al fracàs.
Els resultats obtinguts en la variable sexe del qüestionari MAPE-3 trobem una variació
significativa entre sexes en l’ítem por al fracàs, presentant major puntuació les dones. No és
troba variació en la variable IMC.
En el qüestionari d’estat d’ànim POMS, els participants en l’estudi mostren una reducció molt
significativa (p<0.01) en l’ítem depressió i una reducció significativa (p<0.05) en còlera. En
canvi, l’ítem vigor referent a la força o activitat augmenta molt significativament.
Podem dir que una millora en l’aptitud física afecten l’estat d’ànim i motivació extrínseca del
pacient reduint la depressió, còlera i la por al fracàs.(8)(6).

-

Influència de la motivació extrínseca i l’estat d’ànim de l’individu amb els
hàbits alimentaris durant la intervenció d’exercici físic

Els resultats obtinguts en el qüestionari d’hàbits de consum no ens mostra cap variació
significativa entre l’inici i final de la intervenció esportiva. En els registres 24 hores observem
una ingesta elevada d’àcids grassos saturats, sucres senzills i proteïnes sobrepassant les
recomanacions saludables. Trobem un augment significatiu del consum d’hidrats de carboni i
proteïna entre el primer mes i el final de la intervenció esportiva. Observant l’inici i final de la
intervenció, no s’observen variacions significatives a nivell de consum exceptuant l’augment
significatiu d’etanol segurament associat al bon temps i presència de terrasses als bars i
restaurants.
S’observa un consum elevat d’hidrats de carboni en els homes, justificant així l’alta ingesta
calòrica que presenten respecte a les dones. També s’observa que els participants que tenen
sobrepès grau I consumeixen més colesterol.
D’altra banda, l’augment de la circumferència muscular del braç (CMB) es pot relacionar amb
l’augment en el consum de proteïna i la realització d’activitat física
En el qüestionari de freqüència de consum no trobem diferències significatives entre l’inici i
final de la intervenció. Trobem que les dones presenten una ingesta superior de fruita i
verdura fent significativa la diferència entre sexes, en canvi els homes presenten un major
consum de proteïna. Com era d’esperar, els participants en la intervenció amb sobrepès
presenten un consum significatiu en comparació amb els normopès de begudes refrescants o
ensucrades.
Com no s’observen canvis significatius en els hàbits alimentaris dels participants durant
d’intervenció física, podem dir que no hi ha una influència de l’estat d’ànim i motivació
extrínseca en els hàbits alimentaris dels participants, durant els dos mesos d’intervenció
d’exercici físic.
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7. Conclusions


La realització d’exercici físic ha millorat significativament la aptitud física dels
participants de l’estudi i també alguns paràmetres antropomètrics com l’índex
cintura/maluc entre l’inici i final de la intervenció esportiva podent comportar una
millora en la salut com disminució del risc cardiovascular



La intervenció física produeix una reducció molt significativa en por al fracàs i en l’ítem
còlera i significativa en l’ítem tensió augmentant així l’estat d’ànim. També augmenta
molt significativament l’ítem vigor, fen referència a la força o activitat de l’individu.



No s’observen canvis significatius a nivell d’hàbits alimentaris, ni de grups d’aliments
més consumits entre l’inici i final de la intervenció. Tot i això, s’observa que els
individus amb sobrepès presenten una pitjor alimentació amb comparació amb els
normopès ingerint una major proporció de colesterol total i begudes ensucrades.





A partir dels resultats obtinguts en aquest estudi, es pot concloure que no hi ha una
influència de l’estat d’ànim i motivació extrínseca en els hàbits alimentaris dels
participants, durant els dos mesos d’intervenció d’exercici físic.
L’estudi presenta limitacions com la poca mostra, el període en que es passa els
qüestionaris i la duració de l’estudi. Seria necessari augmentar els participants en
l’estudi, homogeneïtzar els períodes en què es passen els qüestionaris i tenir una
duració entre 6 mesos i un any per tal de poder observar si existeix influència.
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ANNEX 1.

Sessió 3
Durada: 45-50 min.
Córrer+tabata(superior-inferior-mixt)+competició
-

Córrer 10 minuts(trotem individualRitme lliure).

Tabata calentament.
-

Boxa.
Genolls amunt.
Flexió normal.
Sentadilla normal.

-

Jacks.
Superman.
Genolls endavant primer 1 després l’altre.
“burpees.”

1.Tabata(Tronc superior).
-

Flexió
Flexió amb baixar d’avantbraç
Flexió 1 braç perpendicular(dret)
Flexió 1 braç perpendicular(esquerra)

- (parelles) *1
- (parelles) *1(canvi posició)
- (parelles) *2
- (parelles) *(canvi posició)

*1 La mateixa posició un amb flexió i l’altre aguantant els peus( flexió).
*2Un amb posició de flexió i l’altre li aixeca els peus. ( carretó)(caminar).
2. Tabata(tronc inferior).
-

Genolls amunt.
Sentadilla normal.
Sentadilla amb salt.
Sentadilla amb salt(90º)

-

Genoll endavant(1-1) ( o seguit)
burpees pero al reves(sentar-se i aixecar-se)
(parelles)*1
(parelles)*1(canvi)

*1Carregar a l’altre a l’esquena i depèn de com estiguin i la tècnica(caminar o sentadilla).
Competició Grups homogenis( si cal competeixo )
3 competicions.(40 metres +/-)
1- Forma burpee(aixecar-se i saltar al company).
2- Forma estirat a terra i aixecar-se( saltar al company).
3- Relleus de córrer normal(estirar distància).
RECUPERACIÓ=
Abdominals(depèn del temps).
Estiraments.
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Annex 2
Bateria Eurofit.

Tapping test
Per aquesta prova es necessari una taula ,dos cercles de 20cm de diàmetre, una placa
de10 x 20 cm i un cronòmetre. La placa ha d'estar entre el mig dels dos cercles, la
separació entre els dos cercles ha de ser de 60cm.
L'alumne s'ha de col·locar davant de la taula. Ha de posar la mà dominant a sobre d'un
cercle i la mà no dominant a sobre del rectangle, a la senyal el individu amb la mà
dominant ha de tocar alternativament els cercles fins que la mà dominant hagi tocat
un total de 50 vegades el cercle, aleshores s'atura el cronòmetre.
Flexió del tronc asseguts
Cal un calaix de les mides indicades al
dibuix del costat.
L'individu seurà a terra davant del calaix
i descalç, amb la planta dels peus en
contacte amb la cara A del calaix, sense
doblegar les cames, ha de flexionar-se
endavant amb els braços estesos i
intentar arribar el més lluny possible de
la regleta, aguantant dos segons en aquesta posició per enregistrar el resultat.

Carrera de anar i tornar 5 x 10
Per aquesta prova es necessari un lloc pla on es pugui córrer una distància de 5 m
sense relliscar i un cronòmetre, han de haver marcades dues línies paral·leles a 5 m de
distància entre elles.
Flexió de braços mantinguda
Cal una barra fixa i un cronòmetre.
L'individu ha d'agafar la barra amb els dits cap endavant i la barbeta per
sobre la barra, sense tocar-la. Es cronometra el temps que aguanta
sense baixar la barbeta del nivell de la barra.
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Salt de longitud a peus junts.
Per aquesta prova es necessari un fossar de salt i una cinta mètrica. El individu ha de
col·locar-se darrera de la línia marcada, amb els peus junts.Han de fer un salt cap
endavant i caure el més lluny possible . S'ha de mesurar des de la petjada més propera
a la línia marcada.
Abdominales en 30 sg
Cal una màrfega, una espatllera i un cronómetre. L'individu està estirat panxa amunt
amb les cames agafades a l'espatllera ( es pot substituir per un company). Ha de
flexionar el tronc fins tocar els genolls amb els colzes.
Dinamometria manual
Cal un dinamómetre per medir la força. L'individu tracciona el dinamómetre amb un
braç. S'anota la força que aplica.
Course navette
Cal un reproductor d'audio, i un espai que no rellisqui amb dues línies paral.leles a 20
metres. L'individu es col.loca darrera d'una de les línies. S'escolta uns registres acústics
rítmics. En sentir el primer comença la proba i han de tocar les línies coincidint amb els
següents registres ( no poden sortir abans d'escoltar-la ). S'anota la quantitat de
vegades que poden trepitjar la línia sense perdre el ritme.
Percentils
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Annex 5. Història dietètica.
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Annex 7. Resultats obtinguts en les variables sexe i IMC en aptitud física
Sexe.
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Annex 8. Resultats obtinguts en variables sexe i IMC en el qüestionari SF-36.
Sexes:
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Annex 9 Resultats obtinguts en les variables sexe i IMC en el qüestionari MAPE-3
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Annex 10 Resultats obtinguts en variables sexe i IMC en el qüestionari POMS
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78

79

IMC

80

Annex 11. Resultats obtinguts en variables sexe i IMC en el registre 24 hores
Sexe.
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Annex 12 Resultats obtinguts en variables sexe i IMC en el qüestionari de freqüència de
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92

93

94

95

IMC.

96

97

98

99

