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Introducció 
 

Es presenta a continuació una guia sobre les exploracions aconsellades per a mesurar 

la condició física al llarg dels cicles mitjà i superior de l’Educació Primària, entre els 8 i els 

12 anys d’edat. Les dues bateries que es presenten són fruit d’una anàlisi detinguda 

realitzada per l’equip investigador del projecte “Prevenció de l’Obesitat Infantil a 

Barcelona” (Projecte POIBA) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i realitzat entre 

gener de 2009 i juny de 2014. Aquest equip investigador va ser assessorat per experts 

de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport (CAFES) de la Universitat Ramon 

Llull, tant en la pertinència de les proves que s’ajustaven millor a l’edat com en 

l’adaptació d’algunes d’elles a escolars menors de 10 anys, no considerats habitualment 

entre la població diana de les bateries existents en la literatura científica.  

En oferir aquesta guia, s’inclouen les taules de percentils de les diferents proves, 

obtingudes de la població de 2300 escolars de la cohort de nens i nenes nascuts el 2002 

a la ciutat de Barcelona i participants en el projecte. Tal com es comenta en la valoració 

orientativa de cada prova, aquests valors no han de ser utilitzats per establir ni incitar a 

la competitivitat entre els escolars, sinó que, com correspon a un projecte que 

s’emmarca dintre del creixement i desenvolupament en l’edat escolar, el millor ús és 

sempre la comparació en el progrés individual de cada persona sotmesa a control de 

l’evolució de la seva condició física. 
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Sobre la condició física 
 

Els temps canvien i la població infantil i juvenil és especialment sensible a aquests canvis. 

Així, entre altres, el continu desenvolupament urbà, els canvis en la família, la 

industrialització i el desenvolupament tecnològic han donat lloc a una reducció del nivell 

d’activitat física associat a la vida diària en la població en general. L’augment dels patrons 

de vida de tipus sedentari pot tenir importants implicacions sanitàries i educatives en la 

població infantil, no sols en el present, també pot exposar-los a eventuals problemes de 

salut en el futur. 

La condició física és considerada avui com un dels principals marcadors de salut, així 

com un predictor de la morbiditat i mortalitat per malalties cardiovasculars i per totes 

les seves causes. Així, s’entén la condició física com una mesura integrada de moltes, 

sinó totes, les funcions corporals (musculoesquelètica, cardiorespiratòria, 

hematocirculatòria, psiconeurològica i endocrino-metabòlica) implicades en la pràctica 

de l’activitat física diària i de l’exercici físic.  

S’ha demostrat que, àdhuc en nens amb sobrepès o obesitat, aquells que tenen una 

millor condició cardiorespiratòria tenen una adipositat general més baixa. Igualment, un 

nivell moderat o alt de condició cardiorespiratòria i de condició muscular s’associen 

directament amb menor adipositat abdominal, que al seu torn té un efecte positiu sobre 

el sistema cardiovascular, ja en edats molt precoces. 

La condició física és en part genèticament determinada, però pot ser influenciada per 

factors ambientals, i entre ells, un dels més importants és l’exercici físic. Ara bé, la millora 

de la condició física dels nens i nenes cal plantejar-la des d’un punt de vista saludable i 

no adreçada   a la consecució d’una condició física d’alt rendiment. En aquest sentit, la 

mesura de la condició física en nens i nenes és rellevant per a poder portar a terme 

activitats físiques segures, minimitzant potencials riscs. Per tant, un punt de partida 

adequat, és explorar les condicions antropomòrfiques i motores dels nens/es, abans de 

planificar l’activitat física dels escolars.  

Molts mètodes i tècniques per mesurar la condició física en població adulta han estat 

reportats, i en alguns casos han estat adaptats per a mesurar l’activitat en població 
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infantil. Així en aquest àmbit és necessari desenvolupar mesures de la condició física 

que siguin pràctiques, exactes, i a baix cost, i que assegurin resultats vàlids per a la 

població infantil. 

Donada la rellevància de disposar d’instruments de mesura adequats, l’objectiu del 

present document és oferir una guia pautada d’activitats físiques per a mesurar la 

condició física en nens i nenes entre 8 i 12 anys. Aquesta guia ha estat dissenyada per a 

proporcionar informació pràctica sobre diferents activitats físiques, així com el seu 

procediment adequat i una valoració orientativa de cada una de les activitats descrites. 

La guia va dirigida fonamentalment a professors i professores d’Educació Física en 

l’etapa d’Educació Primària.   

La valoració de les proves que es facilita en la present guia, tan sols han de ser utilitzades 

de manera orientativa i l’esperit que ha de transmetre el professor/a en la seva 

realització és l’afany de superació d’un mateix i no la competitivitat entre els escolars.  

En efecte, donats els canvis morfològics que ocorren en poc temps en aquestes edats 

no és totalment necessari disposar de percentils del grup (Guerra M,2005; Ruiz JR,2006). 

Allò realment avaluable és la comparació entre dos valors del mateix subjecte, separats 

en el temps. 
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Exploració de la condició física 
 

La condició física és la capacitat per a la pràctica de l’activitat física i fa referència a tot 

un seguit de capacitats i qualitats fisiològiques i psicològiques. L’activitat física és 

qualsevol moviment produït per l’acció muscular que augmenta la despesa energètica, 

mentre que per exercici físic s’entén l’activitat física proposada, planificada, estructurada 

i sistemàtica.  

 

Existeixen tres components principals de la condició física relacionada amb la salut: la 

condició cardiorespiratòria, la condició muscular i la composició corporal. La velocitat, 

l’agilitat i la flexibilitat també juguen un paper important. 

 

 La condició cardiorespiratòria, també anomenada condició cardiovascular o 

capacitat aeròbica màxima, és la capacitat global dels sistemes respiratori i 

cardiovascular i l’habilitat per portar a terme exercici perllongat 

 La condició muscular és la capacitat de fer treball en contra d'una resistència. Els 

components de la condició muscular relacionats amb la salut en relació a la 

resistència superada són la força explosiva, la força màxima i la força de 

resistència i la força isocinètica.  

 La flexibilitat és la capacitat física per realitzar moviments d’amplitud de les 

articulacions gràcies a l’elasticitat de les estructures articulars 

 La velocitat  és l'habilitat per moure el cos (o algunes parts del cos) tan de pressa 

com sigui possible.  

 L'agilitat és l'habilitat per moure's de pressa i canviar de direcció mentre es manté 

el control i l’equilibri. 

Per a la mesura de la condició física existeixen diverses bateries, les més conegudes de 

les quals són la promoguda per l’Institut Cooper en l’àmbit americà, el Fitnessgram 

(1999) i en l’àmbit europeu la Bateria Eurofit (1993). La bateria europea de proves Eurofit 

ens permet la mesura i avaluació de la condició física en infants a partir dels 10 anys. 

Aquesta bateria ha estat acceptada pel Consell Europeu per a la mesura de la condició 
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física dins de l’àmbit escolar i es basa en el principi d’esport per a tots. Ara bé, la població 

diana d’aquesta guia compren les edats entre 8 i 12 anys i per tant s’imposa una 

adaptació de les proves que s’ha realitzat amb l’assessorament d’experts en l’àmbit. 

 

Concretament, per a nens i nenes menors o iguals a deu anys s’han incorporat tres 

proves de les originalment proposades en la Bateria Eurofit: El Test dels 20 metres, el 

salt vertical i el desplaçament en ziga-zaga amb pilota. Per altra banda, tot i que la 

majoria de proves són valides per a les edats compreses entre deu i dotze anys s’ha 

realitzat alguna adaptació. Això es deu a que aquesta població es troba en el límit del 

que és considera recomanable. Així, la prova de les abdominals s’adapta per minimitzar 

el risc de que l’alumne realitzi la prova incorrectament i  la flexió de tronc endavant del 

peu s’incorpora,  en substitució del test del Sit and Reach, degut a que aquest requereix 

d’un material determinat del que molts centres escolars no disposen. 
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Resum proves d’exploració 

física per edat 
 

 

 Dimensió de la condició física 
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Condició 

cardiorespiratòria 

Capacitat global dels 

sistemes respiratori i 

cardiovascular per 

portar a terme exercici 

perllongat 

Test dels 20 

metres 

Capacitat 

aeròbica 

Condició muscular Capacitat de fer treball 

en contra d'una 

resistència 

Salt horitzontal  Força 

explosiva 

d’extremitats 

inferiors 

Salt Vertical Força 

explosiva 

d’extremitats 

inferiors 

Llançament de 

pilota 

medicinal 

Força de 

braços, tronc i 

cames 

Velocitat/agilitat Habilitat per moure el 

cos, o part, tan de 

pressa com sigui 

possible 

Cursa de 20 

metres 

Velocitat de 

desplaçament 

Desplaçament 

en ziga-zaga 

amb pilota 

Coordinació o 

habilitat 

perceptiu-

motriu 

N
e

n
s 

i 
N

e
n

e
s 

e
n

tr
e

 1
1

 

i 
1

2
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Condició 

cardiorespiratòria 

Capacitat global dels 

sistemes respiratori i 

cardiovascular per 

portar a terme exercici 

perllongat 

Course- 

Navette 

Capacitat 

aeròbica 

Condició muscular Capacitat de fer treball 

en contra d'una 

resistència 

Salt de 

horitzontal 

Força 

explosiva 

d’extremitats 

inferiors 
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Llançament de 

pilota 

medicinal 

Força de 

braços, tronc i 

cames 

Abdominals 

adaptades 

Abdominals 

adaptades 

Velocitat/agilitat Habilitat per moure el 

cos, o part, tan de 

pressa com sigui 

possible 

Cursa de 20 

metres 

Velocitat de 

desplaçament 

Flexibilitat Capacitat física per 

realitzar moviments 

d’amplitud de les 

articulacions  

Flexió de tronc 

endavant de 

peu 

Flexibilitat de 

cintura 
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A. Guia d’exploració de la 

condició física en nens i 

nenes d’entre 8 i 10 anys 
 

 1. Condició cardiorespiratòria  

La condició cardiorespiratòria, també anomenada condició cardiovascular o capacitat 

aeròbica màxima, és la capacitat global dels sistemes respiratori i cardiovascular i 

l’habilitat per portar a terme exercici perllongat. El consum màxim d’oxigen (VO2max) 

aconseguit durant un exercici gradual fins l’esgotament voluntari és considerat per 

l’Organització Mundial de la Salut com el millor indicador de condició cardiorespiratòria. 

Test dels 20 metres (Beep-test) 

Descripció 

El test dels 20 metres (20-meter shuttle run test), publicat per Leger and Lambert (1982) 

i revisat el 1988 (Leger et al.,1988), implica córrer anant i tornant en una distància de 20 

metres d’acord amb els temps pautats amb uns xiulets prèviament gravats en un CD.  

Aquests xiulets s’anomenen paliers. 

Els xiulets del CD indiquen la velocitat en que la persona ha de completar la distància 

dels 20m. A l’inici es comença més lentament marcant una velocitat més baixa i després 

en intervals de tres temps es va canviant a la següent velocitat. A l’edat de 8 anys, es sol 

començar a 4,5 Km/h i es va augmentant fins a 10 Km/h. El test va acompanyat per 

música que facilita la seva realització. Per a calcular el VO2max s’utilitzarà la darrera 

velocitat aconseguida i l’edat.  

Procediment  

El desenvolupament de la prova comença quan els escolars es col·loquen darrera de la 

línia, a un metre de distància uns dels altres. En sentir el senyal de partida comencen a 
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desplaçar-se fins la línia oposada i l’ultrapassen. Allà esperen a sentir el senyal següent 

per tornar a la línia inicial. Han d’intentar seguir el ritme dels senyals acústics o paliers. 

Cada alumne va repetint els desplaçaments constantment fins que no pugui arribar a 

passar la línia en el moment que soni el senyal. Llavors es retira de la prova i el 

professor/a enregistrarà el darrer palier o velocitat que hagi escoltat l’escolar. 

Material necessari 

 Espai amb dues línies paral•leles separades entre sí 20 metres i amb un marge 

mínim d’un metre pels exteriors. 

 Cronòmetre; 

 Cinta mètrica; 

 Cons per a la senyalització; 

 CD amb els paliers i la pauta de velocitat creixent. 

Enregistrament 

Anotar l’últim palier o període completat per l’alumne. El valors han de estar compresos 

entre 1 valor mínim i 20 valor màxim. Per exemple 10  

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 Test 20 metres (número de palier) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

10 8,0 9,0 10,0 7,0 8,0 8,0 

20 10,0 11,0 11,0 9,0 9,0 10,0 

40 12,0 13,0 13,0 10,0 11,0 12,0 

50 12,0 14,0 15,0 11,0 12,0 13,0 

60 13,0 15,0 16,0 12,0 13,0 14,0 

80 16,0 17,0 18,0 14,0 15,0 16,0 

90 17,0 18,0 19,0 15,0 17,0 18,0 

99 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Avantatges 

La prova es pot realitzar en grans grups d’escolars amb un cost mínim. La prova està 

adaptada al desenvolupament infantil. 

Desavantatges 

El nivell de motivació pot influir en la puntuació assolida. El desenvolupament de la 

prova en exteriors pot afectar als resultats donades certes condicions ambientals. 

2. Condició muscular 

La condició muscular és la capacitat de fer treball en contra d'una resistència. Els 

components de la condició muscular relacionats amb la salut en relació a la resistència 

superada són la força explosiva, la força màxima i la força de resistència i la força 

isocinètica.  

 Força explosiva: Capacitat muscular per accelerar certa massa fins a la màxima 

velocitat.  

 Força màxima: La major capacitat d'un múscul durant el desenvolupament d'una 

tensió. 

 Força resistència: Capacitat muscular de vèncer una resistència durant un llarg 

període de temps. 

 Força isocinètica: Capacitat muscular de contracció amb una velocitat constant 

durant tot el rang de moviment. 

La estimació de la condició muscular depèn de diversos factors com, la mida i nombre 

de músculs implicats, la proporció de fibres de músculs destinats a l’acció, la coordinació 

dels grups de músculs, etc. Donada la gran variabilitat, no hi ha una prova única per al 

mesurament de la condició muscular ni totes les proves s’adapten al desenvolupament 

infantil, sent fins i tot contraproduent si no es respecten les edats indicades. Així, 

l’estimació de la força de resistència a través de la suspensió amb flexió de braços no es 

recomana en nens o nenes igual o menors de 10 anys, ja que la majoria d’ells no poden 

agafar amb comoditat la barra.  

Per altra banda, la força isocinètica no es pot exercir de forma voluntària sinó que 

s’aconsegueix amb l’ús de determinades màquines especials que mantenen la velocitat 

del moviment constant independentment de la força de la gravetat i del moment de la 
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força. Aquest protocol d’exploració de la condició muscular no contempla la seva 

estimació degut al seu alt cost.  

Salt horitzontal a peus junts (força explosiva) 

Descripció 

La prova mesura la força explosiva del tren inferior.  

Procediment  

L’alumne s’ha de situar dret amb els peus lleugerament separats, a la mateixa alçada els 

dos i amb la punta dels peus darrera de la línia de sortida. Des de la posició d’aturat s’ha 

de prendre impuls per saltar, flexionant les cames i empenyent amb els braços des de 

darrera endavant. Se salta, fent una ràpida extensió de les cames i estirant els braços 

cap endavant, tan lluny com es pugui. En la caiguda l’alumne ha de mantenir els peus al 

mateix lloc en el que ha tocat terra sense perdre l’equilibri i sense aguantar-se amb les 

mans al terra. Es realitzaran dos intents. 

 

Material necessari 

 Cinta mètrica  

Enregistrament 

La mesura es pren des de la línia d'enlairament fins al punt de contacte dels peus amb 

el terra, es mesura la distància saltada a partir del taló del peu que queda més 

endarrerit. S’enregistra la distància més llarga saltada de dos intents. Valor en 

centímetres del salt. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps.  
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 Salt horitzontal (cm) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 80,0 81,0 89,4 78,7 79,5 80,4 

10 101,6 108,0 110,0 95,0 100,0 105,0 

20 110,0 118,0 121,0 102,0 110,0 115,0 

40 122,0 130,0 135,0 115,0 120,0 128,0 

50 130,0 135,0 142,0 120,0 127,0 132,0 

60 135,0 140,0 148,0 125,0 132,0 138,0 

80 146,8 154,0 160,0 138,0 147,0 150,0 

90 155,0 164,8 170,0 148,0 156,0 160,0 

99 181,6 189,0 189,6 180,0 186,0 188,2 

 

Avantatges 

Aquesta prova és simple i ràpida de fer, a més a més el material necessari és mínim. 

Desavantatges 

La prova té un component d'habilitat. 

Salt vertical (força explosiva) 

Descripció 

La prova mesura la força explosiva del tren inferior.  

Procediment  

L’alumne es col·loca en posició de ferms a prop de la paret amb el braç més proper a ell 

totalment estès sobre el cap i es registra l’alçada des de terra al dit que queda més 

distant. A continuació, es separen els peus 20 cm de la paret i després d’una flexió de 

cames, sense agafar ni tocar la paret fa un salt el més alt possible, marcant  en el punt 

més alt la paret amb els dits (La marca a la paret es pot realitzar de diferents maneres, 

marcant amb guix la paret, marcant amb els dits prèviament humitejats, enganxant un 

adhesiu a la paret). Es realitzaran dos intents. 
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Material necessari 

 Espai en el que hi hagi una paret propera 

 Cinta mètrica. 

Enregistrament 

Es mesura la distància saltada. Aquesta distancia correspon a la distància entre l’alçada 

registrada prèviament en estat de repòs  fins el punt a on ha arribat després del salt. 

Així, s’evita un biaix en relació al desenvolupament del nen/a (quan les extremitats són 

més llargues en proporció al tronc). S’enregistra la distancia més alta saltada dels dos 

intents. Valor en centímetres del salt. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 
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 Salt vertical (cm) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 9,5 9,8 10,0 8,0 10,0 11,0 

10 15,0 16,0 17,0 14,0 15,0 17,0 

20 18,0 18,0 19,0 16,0 17,0 19,0 

40 20,7 21,0 22,0 20,0 20,0 21,0 

50 22,0 23,0 24,0 20,0 21,0 23,0 

60 24,0 24,4 25,0 22,0 23,0 24,0 

80 26,0 28,0 29,0 25,0 26,0 28,0 

90 29,0 30,0 32,0 27,0 28,0 30,0 

99 35,0 38,0 39,6 34,6 36,0 39,6 

 

Avantatges 

Aquesta prova és simple i ràpida de fer, a més a més el material necessari és mínim. 

Desavantatges 

L’habilitat de l’alumne pot maximitzar la seva puntuació donat que ha de coordinar el 

salt amb el registre d’una marca a la paret en el punt més alt del mateix. 

Llançament de pilota medicinal (força màxima) 

Descripció 

La prova mesura la força de la musculatura extensora de les cames i la força superior 

de braços i tronc. Es llença la pilota medicinal el més lluny que es pugui amb les dues 

mans per darrera del cap. És necessari adaptar la mida de la pilota segons l’edat, a 

menys edat ha de ser més lleugera i més petita. Per a nens entre  8 i 10 anys es recomana 

una pilota medicinal que pesi 1 kg, i que el diàmetre de la pilota sigui entre 15 i 30 cm. 

Procediment  

L’alumne, amb la pilota a les seves mans, col·loca els peus darrera de la línia, arqueja el 

seu cos darrera al mateix temps que porta el pes per sobre i darrera del cap i el llença 

tan lluny com pugui. No ha de saltar, ni es pot tocar amb cap part la línia de llançament. 

Durant la fase de llançament i fins que la pilota toqui al terra, els peus han d’estar 

permanentment en contacte amb el terra. Es realitzaran dos intents. 
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Material necessari 

 Cinta mètrica 

 Pilota medicinal d’1 Kg màx. i entre 15 i 30 cm de diàmetre 

Enregistrament 

Es mesura des de la línia de llançament fins a l’empremta més propera deixada al terra 

per la pilota. S’enregistra la distancia més llunyana de dos intents. El valor del llançament 

es registra en centímetres 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 Llançament (cm) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 211,6 214,4 229,8 170,0 200,0 200,0 

10 300,0 334,9 386,8 250,0 290,8 320,0 

20 342,6 380,0 430,0 291,2 330,0 370,0 

40 400,0 410,0 467,4 344,4 390,0 430,0 

50 420,0 460,0 515,0 370,0 411,0 450,0 

60 445,0 493,0 547,2 390,0 440,0 470,0 

80 495,0 565,0 610,0 445,0 500,0 540,0 

90 549,9 620,0 680,0 490,0 550,0 600,0 

99 650,0 790,0 836,2 609,4 686,8 746,3 
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Avantatges 

Aquesta prova és simple i ràpida de fer. 

Desavantatges 

La prova té un component d'habilitat i flexibilitat. La mesura de la força muscular a 

través del dinamòmetre manual és més precisa que el llançament de la pilota. No 

obstant, la seva realització en la gran majoria de centres escolars no és possible degut a 

l’elevat cost del dinamòmetre. 

 

3. Velocitat i agilitat 

La velocitat  és l'habilitat per moure el cos (o algunes parts del cos) tan de pressa com 

sigui possible, és a dir, recórrer una distància en el menor temps possible. L'agilitat és, 

en canvi, l'habilitat per moure's de pressa i canviar de direcció mentre es manté el 

control i l’equilibri. Conseqüentment, l'agilitat és una combinació de velocitat, equilibri, 

potència i coordinació. 

Cursa de 20 metres 

Descripció 

Mesura la velocitat de desplaçament, estant prèviament aturat. Hi ha que recórrer una 

distància de 20 metres en el menor temps possible. 

Procediment  

Situat en la línia de sortida, l’escolar surt quan el professor marca el inici de la prova. El 

cronòmetre es posa en marxa quan el nen o la nena mouen el peu de darrera i s’atura 

quan el pit passa per la línia dels 20 metres. 
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Material necessari 

 Espai amb dues línies paral•leles separades entre si 20 metres 

 Cronòmetre 

Enregistrament 

S’enregistra el temps que inverteix en realitzar la prova. S’enregistra el temps en segons 

i dècimes de segon. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 Cursa 20 metres (segons/dèc.seg.) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6 

10 4,0 3,9 3,8 4,1 4,0 4,0 

20 4,1 4,0 3,9 4,3 4,2 4,1 

40 4,4 4,3 4,2 4,6 4,5 4,4 

50 4,6 4,4 4,3 4,8 4,6 4,5 

60 4,7 4,6 4,5 4,9 4,8 4,6 

80 5,1 4,9 4,8 5,3 5,2 5,0 

90 5,4 5,2 5,2 5,7 5,5 5,4 

99 6,6 6,2 6,2 7,0 6,7 6,4 
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Avantatges 

La prova es pot realitzar en grans grups d’escolars amb un cost mínim 

Desavantatges 

El nivell de motivació pot influir en la puntuació assolida. El desenvolupament de la 

prova en exteriors pot afectar als resultats, donades certes condicions ambientals. 

Desplaçament en ziga-zaga amb pilota 

Descripció 

Mesura la coordinació o habilitat perceptiu-motriu. És a dir, la capacitat neuro-muscular 

d’ajustar amb precisió el que es vol i pensar d’acord amb una imatge fixada per la 

intel·ligència motriu. Permet relacionar el sistema nerviós central amb el sistema 

muscular per a produir el moviment desitjat. La prova utilitzada té l’objectiu de mesurar 

la coordinació dinàmic-global i la coordinació òculo-manual a través de l’habilitat en el 

maneig del bot d’una pilota. 

Procediment  

Es desenvolupa en una superfície plana i no lliscosa de 10 metres de llarg, on es disposen 

quatre cons en línia recta. Els cons han d’estar separats 2 metres entre si i el primer, a 

la vegada, situat a dos metres de la línia de sortida. L’escolar es col·loca darrera 

d’aquesta línia sostenint en la mà una pilota de minibasket. Al senyal d’inici ha de 

realitzar un recorregut d’anada i tornada en ziga-zaga botant la pilota entre els cons. 

Està permès un segon intent en cas de que s’escapi la pilota. S’enregistra el temps que 

inverteix en realitzar la prova. 

 

 

                                                                           10m   
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Material necessari 

 4 Cons per a la senyalització 

 Cronòmetre 

 Cinta mètrica 

 Pilota de minibasket 

Enregistrament 

S’enregistra el temps que inverteix en realitzar la prova. S’enregistra el temps en segons 

i dècimes de segon. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  comparació 

entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 ziga zaga (segons/dèc.seg.) 

 Nen Nena 

 Percentils 8 anys 9 anys 10 anys 8 anys 9 anys 10 anys 

1 6,9 6,2 6,0 7,0 6,8 6,3 

10 8,0 7,4 7,2 9,2 8,6 8,1 

20 8,7 8,1 7,6 10,3 9,8 9,1 

40 9,7 9,2 8,5 12,2 11,2 10,4 

50 10,4 9,8 8,9 13,2 11,9 11,1 

60 11,0 10,3 9,6 14,1 12,8 11,9 

80 13,0 12,0 11,0 17,0 15,1 14,0 

90 15,5 13,9 12,8 20,0 17,8 16,4 

99 27,8 22,3 21,7 29,6 29,0 23,4 

 

Avantatges 

Aquesta prova no necessita grans recursos i és factible en la majoria d’instal·lacions 

escolars 

Desavantatges 

La prova combina l’habilitat i la rapidesa pel que el resultat dels nens i nenes pot 

presentar gran variabilitat.  Pot ser necessari en nens de 8 anys fer, separadament de la 

prova, pràctiques prèvies amb el bot de la pilota. 
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4. Model de registre de la condició física 

Curs: 

Mestre/a Educació Física: 

   CONDICIÓ 

CARDIORESPIRAT. 
CONDICIÓ MUSCULAR VELOCITAT AGILITAT 

  

Nom i cognoms Edat 

Test dels 20 

metres 

(número de 

palier) 

Salt 

horitzontal 

* 

(cm) 

Salt 

vertical * 

(cm) 

Llançament 

pilota 

medicinal* 

(cm) 

Cursa 20 metres 

(segons/dècimes 

segons) 

Desplaçament 

ziga-zaga 

(segons/dècimes 

segons) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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B. Guia d’exploració de la 

condició física en nens i 

nenes d’entre 11 i 12 anys 
 

 1. Condició cardiorespiratòria  

La condició cardiorespiratòria, també anomenada condició cardiovascular o 

capacitat aeròbica màxima, és la capacitat global dels sistemes respiratori i 

cardiovascular i l’habilitat per portar a terme exercici perllongat. El consum màxim 

d’oxigen (VO2max) aconseguit durant un exercici graduat fins l’esgotament voluntari 

és considerat per l’Organització Mundial de la Salut com el millor indicador de 

condició cardiorespiratòria. 

Course Navette 

Descripció 

El test de Course Navette o Test de resistència cardiorespiratòria és una prova 

creada per Leger and Lambert (1982) i revisada el 1988 (Leger et al.,1988) que 

mesura la potència aeròbica de l’individu. Implica córrer anant I tornant en una 

distància de 20 metres d’acord amb els temps pautats amb uns xiulets prèviament 

gravats en un CD. Aquests xiulets s’anomenen paliers. 

Procediment  

És necessari marcar dues línies al terra, separades amb una distància de 20 metres. 

S’ha de fer la prova amb un suport sonor que marca la velocitat d’execució en cada 

etapa de la prova. L'alumne se situa darrere d'una de les línies. Quan sona el senyal 

auditiu de sortida s'ha de desplaçar fins a la línia oposada i trepitjar abans que torni 
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a sonar el xiulet. En cada palier es reduirà el temps entre xiulets, pel que l'alumne 

haurà de desplaçar-se cada vegada més ràpid per arribar a temps. A partir dels 10 

anys, la prova comença amb una velocitat de 8 km/h i acaba amb 18 km/h. Si arriba 

a la línia abans que soni el xiulet s’haurà d'esperar a escoltar el senyal auditiu per 

reprendre la carrera. Hi ha un màxim de 20 paliers d’un minut cadascun i es 

comptabilitza l'últim palier que l'alumne supera de manera completa. El moment en 

què l'individu interromp la prova i es retira de la pista és el que indica la seva 

resistència cardiorespiratòria. Només es fa un intent de la prova. 

 

 

 

Material necessari 

 Espai amb dues línies paral·leles separades entre sí 20 metres i amb un 

marge mínim d’un metre pels exteriors. 

 Cronòmetre; 

 Cinta mètrica; 

 Cons per a la senyalització; 

 CD amb els paliers i la pauta de velocitat creixent. 

Enregistrament 

Anotar l’últim palier o període completat per l’alumne. El valors han de estar 

compresos entre 1 valor mínim i 20 valor màxim. Per exemple 5  

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 
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 Course-Navette (Número de palier) 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 2,0 2,0 2,0 2,0 

20 3,0 3,0 2,0 2,0 

40 4,0 4,5 3,5 4,0 

50 5,0 5,0 4,0 4,0 

60 5,0 6,0 4,5 4,5 

80 7,0 8,0 5,5 6,0 

90 8,5 8,5 7,0 7,0 

99 10,0 10,0 8,5 9,0 

 

Avantatges 

La prova es pot realitzar en grans grups d’escolars amb un cost mínim.  

Desavantatges 

El nivell de motivació pot influir en la puntuació assolida. El desenvolupament de la 

prova en exteriors pot afectar als resultats donades certes condicions ambientals. 

 

2. Condició muscular  

La condició muscular és la capacitat de fer treball en contra d'una resistència. Els 

components de la condició muscular relacionats amb la salut en relació a la 

resistència superada són la força explosiva, la força màxima i la força de resistència 

i la força isocinètica.  

 Força explosiva: Capacitat muscular per accelerar certa massa fins a la 

màxima velocitat.  

 Força màxima: La major capacitat d'un múscul durant el desenvolupament 

d'una tensió. 

 Força resistència: Capacitat muscular de vèncer una resistència durant un 

llarg període de temps. 
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 Força isocinètica: Capacitat muscular de contracció amb una velocitat 

constant durant tot el rang de moviment. 

 

La estimació de la condició muscular depèn de diversos factors com, la mida i 

nombre de músculs implicats, la proporció de fibres de músculs destinats a l’acció, 

la coordinació dels grups de músculs, etc. Donada la gran variabilitat, no hi ha una 

prova única per al mesurament de la condició muscular ni totes les proves s’adapten 

al desenvolupament infantil, sent fins i tot contraproduent si no es respecten les 

edats indicades. Així, l’estimació de la força de resistència a través de la suspensió 

amb flexió de braços no es recomana en nens o nenes igual o meros de 10 anys, ja 

que la majoria d’ells no poden agafar amb comoditat la barra.  

Per altra banda, la força isocinètica no es pot exercir de forma voluntària sinó que 

s’aconsegueix amb l’ús de determinades màquines especials que mantenen la 

velocitat del moviment constant independentment de la força de la gravetat i el 

moment de la força. Aquest protocol d’exploració de la condició muscular no 

contempla la seva estimació degut al seu alt cost. 

Salt horitzontal a peus junts (força explosiva) 

Descripció 

La prova mesura la força explosiva del tren inferior.  

Procediment  

L’alumne s’ha de situar dret amb els peus lleugerament separats, a la mateixa alçada 

els dos i amb la punta dels peus darrera de la línia de sortida. Des de la posició 

d’aturat s’ha de prendre impuls per saltar, flexionant les cames i empenyent amb 

els braços des de darrera endavant. Se salta, fent una ràpida extensió de les cames 

i estirant els braços cap endavant, tan lluny com es pugui. En la caiguda l’alumne ha 

de mantenir els peus al mateix lloc en el que ha tocat terra sense perdre l’equilibri i 

sense aguantar-se amb les mans al terra. Es realitzaran dos intents. 
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Material necessari 

 Cinta mètrica  

Enregistrament 

La mesura es pren des de la línia d'enlairament fins al punt de contacte dels peus 

amb el terra, es mesura la distància saltada a partir del taló peu que queda més 

endarrerit. S’enregistra la distancia més llarga saltada de dos intents. Valor en 

centímetres del salt. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 Salt longitud 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 99,7 105,9 89,7 103,0 

10 120,0 125,0 112,9 118,6 

20 130,0 135,0 124,0 126,0 

40 144,0 149,8 140,0 140,0 

50 150,0 155,0 144,0 147,0 

60 155,0 160,2 150,0 154,0 

80 169,0 175,0 162,2 167,8 

90 180,0 185,0 173,0 178,4 

99 209,4 212,2 200,6 204,4 

 

Avantatges 
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Aquesta prova és simple i ràpida de fer, a més a més el material necessari és mínim. 

Desavantatges 

La prova té un component d'habilitat. 

Llançament de pilota medicinal (força màxima) 

Descripció 

La prova mesura la força de la musculatura extensora de les cames i la força 

superior de braços i tronc. Es llença la pilota medicinal el més lluny que es pugui 

amb les dues mans per darrera del cap. És necessari adaptar la mida de la pilota 

segons l’edat, a menys edat ha de ser més lleugera i més petita. Per a nens d’11 i 12 

anys se segueix recomanant una pilota medicinal que pesi 1 kg, i que el diàmetre de 

la pilota sigui entre 15 i 30 cm. 

Procediment  

L’alumne, amb la pilota a les seves mans, col•loca els peus darrera de la línia, arqueja 

el seu cos darrera al mateix temps que porta el pes per sobre i darrera del cap i el 

llença tan lluny com pugui. No ha de saltar, ni es pot tocar amb cap part la línia de 

llançament. Durant la fase de llançament i fins que la pilota toqui al terra, els peus 

han d’estar permanentment en contacte amb el terra. Es realitzaran dos intents. 
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Material necessari 

 Cinta mètrica 

 Pilota medicinal d’1 Kg  màx. i entre 15 i 30 cm de diàmetre 

Enregistrament 

Es mesura des de la línia de llançament fins a l’empremta més propera deixada al 

terra per la pilota. S’enregistra la distancia més llunyana de dos intents. El valor del 

llançament es registra en centímetres 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 Llançament (cm) 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 185,3 187,5 144,4 177,6 

10 425,0 430,0 370,0 400,0 

20 480,0 510,0 445,0 473,4 

40 554,8 605,0 520,0 560,0 

50 594,0 650,0 554,5 590,0 

60 630,0 690,0 590,0 625,6 

80 710,0 769,0 670,0 700,0 

90 784,6 830,0 740,0 765,0 

99 963,9 1000,0 906,5 976,5 

 

Avantatges 

Aquesta prova és simple i ràpida de fer. 

Desavantatges 

La prova té un component d'habilitat i flexibilitat. La mesura de la força muscular a 

través del dinamòmetre manual és més precisa que el llançament de la pilota. No 

obstant, requereix adaptar l’aparell a la mida de la mà i el dinamòmetre té un cost 

alt, pel que dificulta la seva factibilitat. 
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Abdominals adaptades 

Descripció 

La prova mesura la força dels músculs abdominals. 

Procediment  

 L'alumne parteix amb la posició del cos estirat sobre un matalàs, amb 

l'esquena tocant a terra i els genolls flexionats aproximadament 140º. 

 El cap i els peus es recolzen en el matalàs i els braços al llarg del cos amb els 

palmells de la mà cap a terra.  

 En la posició descrita (posició de repòs), l’alumne situa la punta dels dits en 

la marca d’inici, i quan el professor ho indica comença a encorbar-se elevant 

el cap i les espatlles amb un moviment homogeni i gradual fins a tocar la 

marca de fi de l’abdominal adaptada situada a 11,4 cm de la marca d’inici. 

 En arribar al final de la cinta, retorna a la posició inicial. L’alumne disposa 

d’un minut per repetir tantes abdominals adaptades completes com li sigui 

possible. 

 En cas de no disposar d’una cinta amb una amplada exacta de 11,4cm, 

alternativament es realitzaran dues marques al matalàs separades per 

aquesta distància ja sigui amb guix o amb cinta adhesiva. 

 

Material necessari 

 Matalàs 

 Cinta mètrica 

 Cinta de 11,4 centímetres (o una marca feta amb celo al matalàs) 

 Cronòmetre 
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Enregistrament 

S’enregistra el número d’abdominals completes fetes en un minut. 

 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 Abdominals adaptades 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 13,0 15,0 12,0 12,0 

10 22,0 25,0 21,0 21,0 

20 26,0 29,0 25,0 26,0 

40 32,0 34,0 31,0 31,0 

50 35,0 36,0 34,0 35,0 

60 38,0 39,0 36,0 38,0 

80 45,0 47,0 42,0 42,0 

90 50,0 53,0 48,0 50,0 

99 70,0 72,0 70,0 71,0 

 

Avantatges 

Aquesta prova és simple i ràpida de fer, a més a més el material necessari és mínim. 

Desavantatges 

La posició incorrecta o una velocitat elevada en les repeticions en nens/es amb poc 

entrenament pot causar lesions. 

 

3. Velocitat 

La velocitat  és l'habilitat per moure el cos (o algunes parts del cos) tan de pressa 

com sigui possible, és a dir, recórrer una distància en el menor temps possible. 

L'agilitat és, en canvi, l'habilitat per moure's de pressa i canviar de direcció mentre 
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es manté el control i l’equilibri. Conseqüentment, l'agilitat és una combinació de 

velocitat, equilibri, potència i coordinació.  

 

Cursa de 20 metres 

Descripció 

Mesura la velocitat de desplaçament, estant prèviament aturat. Hi ha que recórrer 

una distància de 20 metres en el menor temps possible. 

Procediment  

Situat en la línia de sortida, l’escolar surt quan el professor marca el inici de la prova. 

El cronòmetre es posa en marxa quan el nen o la nena mouen el peu de darrera i 

s’atura quan el pit passa per la línia dels 20 metres. 

 

Material necessari 

 Espai amb dues línies paral•leles separades entre si 20 metres 

 Cronòmetre 

Enregistrament 

S’enregistra el temps que inverteix en realitzar la prova en segons i dècimes de 

segon. 
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Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 

 

 Cursa 20 metres 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 3,2 3,1 3,4 3,2 

10 3,6 3,6 3,7 3,7 

20 3,8 3,7 3,9 3,9 

40 4,0 4,0 4,2 4,1 

50 4,1 4,0 4,3 4,2 

60 4,2 4,2 4,4 4,4 

80 4,6 4,4 4,7 4,7 

90 4,8 4,8 5,0 4,9 

99 6,0 6,0 6,3 6,2 

 

Avantatges 

La prova es pot realitzar en grans grups d’escolars amb un cost mínim 

Desavantatges 

El nivell de motivació pot influir en la puntuació assolida. El desenvolupament de la 

prova en exteriors pot afectar als resultats donades certes condicions ambientals. 

 

4. Flexibilitat 

La flexibilitat és la capacitat física per realitzar moviments d’amplitud de les 

articulacions gràcies a l’elasticitat de les estructures articulars. S’ha reportat que la 

prova més emprada pels professors d’Educació Física era la flexió profunda del cos. 

No obstant alguns autors desaconsellen aquesta prova en l’adolescència per la seva 

poca exactitud degut als efectes del creixement que fa que la relació entre els 

braços, cames i alçada donin desajustos a l’hora de mesurar. Dues proves també 
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utilitzades sovint son el Sit and Reach (de la Bateria Eurofit) i la flexió de tronc 

endavant dret. 

Flexió del tronc 

Descripció 

Aquesta prova mesura la flexibilitat de la cintura.  

Procediment  

 L’alumne ha de pujar a un esglaó o sobre una banqueta, col·locar els dos 

peus junts i la punta dels peus just a tocar del final de l’esglaó.  

 Dempeus, amb els braços i els genolls rectes, l’alumne ha d’inclinar el cap i el 

cos endavant lentament i anar baixant els braços amb les mans ben estirades 

fins a arribar a passar els peus amb la punta dels dits de les mans.  

 És important que la prova es realitzi lentament i de forma gradual, evitant els 

rebots.  

 Es recomana que el professor se situï davant de l’alumne per tal d’evitar que 

aquest, en cas de perdre l’equilibri, caigui cap endavant. Es realitzen dos 

intents. 

 

 
Font: Kippers V, Parker AW. PHYS THER. 1987; 67:1680-1684. 
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Material necessari 

 Esglaó o banqueta 

 Cinta mètrica 

Enregistrament 

S’enregistren els centímetres que hi ha entre la punta dels dits de la mà i la punta 

dels peus. Si el sobrepassen es considera un mesura positiva. Si no arriben, es 

mesura la distància que falta i es considera una mesura negativa. 

Valoració Orientativa 

Els resultats per edat són orientatius. En edat de creixement té més valor la  

comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments separats del temps. 

 Flexió tronc 

 Nen Nena 

Percentils 11 anys 12 anys 11 anys 12 anys 

1 -28,0 -26,3 -22,0 -23,4 

10 -15,0 -15,0 -8,3 -10,0 

20 -9,0 -9,0 -1,5 -1,5 

40 -2,0 0,0 2,0 2,0 

50 0,0 0,0 4,0 4,0 

60 0,0 1,0 6,0 5,0 

80 4,0 5,5 11,0 11,0 

90 8,0 10,0 15,0 13,5 

99 30,4 30,0 33,1 27,1 

*Nota: La capacitat de flexió, en general, és major en les noies que en els nois degut a factors de 

constitució física. La pelvis femenina està adaptada a la funció reproductora, les noies tenen major 

mobilitat de les articulacions de la zona i els seus músculs són més petits, el que facilita l’estirament. 

D’altra banda, la flexibilitat disminueix amb l’edat de les persones, assolint-se el màxim 

desenvolupament de la flexibilitat entre els 12 i els 14 anys. 
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Avantatges:  

La prova és simple i el material necessari mínim 

Desavantatges:  

El nivell de motivació pot influir en la puntuació assolida. Cal tenir en compte les 

variacions de la longitud del braç, cames i tronc entre escolars i entre el propi escolar 

relacionades amb el desenvolupament i creixement infantil.  
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5. Model de registre de la condició física 

Curs: 

Mestre/a Educació Física: 

   CONDICIÓ 

CARDIORESPI

RAT. 

CONDICIÓ MUSCULAR 
VELOCITAT 

AGILITAT 
FLEXIBILITAT 

  

Nom i 

cognoms Edat 

Course-

Navette 

(número de 

palier) 

Salt 

horitzontal * 

(cm) 

Abdominals 

adaptades 

(número 

abdominals) 

Llançament 

pilota 

medicinal* 

(cm) 

Cursa 20 

metres 

(segons/dècim

es segons) 

Flexió tronc 

endavant de 

peu 

(cm) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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A mode de conclusió: 

 Es recomana la mesura de la condició física en nens i nenes per a poder portar 

a terme activitats físiques segures que minimitzant riscs potencials. 

 Cal respectar l’edat indicada per al desenvolupament de les proves, completar 

la totalitat de les mateixes i el més ajustat possible al procediment especificat en 

aquesta guia. 

 La periodicitat recomanada per a l’exploració de la condició física és de dues 

vegades, una a l’inici del curs i una altra a final de curs. 

 Es recomana realitza les proves en dues sessions, una primera amb la prova 

cardiorespiratòria i una segona amb la resta de proves.  
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Algunes recomanacions: 

 La valoració de les proves presents en aquesta guia han de ser utilitzades sols 

de manera orientativa, i l’esperit que ha de transmetre el professor/a en la seva 

realització és l’afany de superació d’un mateix i no la competitivitat entre els 

escolars.   

 Els resultats per grups d’edat són orientatius ja que en edat de creixement té 

més valor la  comparació entre dos valors del mateix nen/a en dos moments 

separats del temps.  

 La motivació de l’alumne per part del professor/a és essencial per al bon 

desenvolupament de les proves sempre i quan es realitzi respectant la diversitat 

de capacitats de cada alumne.    

 Les proves que composen la mesura de la condició física s’han plantejat de 

manera que siguin pràctiques, exactes, i a baix cost. Els resultats obtinguts seran 

confiables i vàlids. 
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