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Introdució
El nostre treball és una recerca sobre la flexibilitat, es tracta d’un treball de tipus

experimental. Hem sentit parlar que a partir de certa edat, és més comú perdre la flexibilitat.

Hem escollit el tema de la flexibilitat perquè a educació física vem fer una prova de

flexibilitat, aleshores se’ns va acudir la idea de veure quina era la flexibilitat del joves a

l'institut El Cairat. Comparant 1r d’eso amb 4t d’eso.

Hipòtesi
L'alumnat de 1r d’eso seran més flexibles que els de 4t d’eso, perquè pesen menys i són

més joves i com que els de 4t també són més alts els hi costa més arribar als peus. I tots els

que pesen més són molt menys flexibles.

Objectius
El nostre objectiu és aprendre què és la flexibilitat i quina importància té en l’alumnat de 1r

d’eso i 4t d’eso per diferenciar-les i comparar-les.

Conèixer la flexibilitat de les persones i si ’edat, el pes, l'alçada, el sexe, i la pràctica d’algun

esport influeixen.

Metodologia
En aquest treball primerament vam buscar informació a internet sobre la flexibilitat, després,

vam pensar com fer la prova de flexibilitat i els escalfaments;per assegurar-nos vam parlar

amb el professor d'educació física perquè ens donés idees/recomanacions de com poder

fer-la. Ens va aconsellar que mesurem el pes, l’alçada, el sexe, l’edat , l'esport, i vam

dissenyar una petita prova de flexibilitat i els escalfaments. Les dades personals les vam

recollir de forma anònima.Primer ho vam fer amb 1r d’eso, però vam tenir un petit

inconvenient, la gent no volia pesar-se perquè tenia vergonya (que apuntem el pes) i això

ens va dificultar a l’hora de seguir amb el treball i va costar d’aconseguir persones que

estaven disposades a fer-ho. Amb 4t també vam tenir inconvenients perquè tenien molts

exàmens i no poden perdre estona de treball per fer la prova, i nosaltres tampoc podem

perdre temps de classe. Al pati tampoc podríem marxar (per fer la prova) de la nostra zona

d'esbarjo pel tema del Covid-19. Tot i els inconvenients vam seguir endavant i vam

aconseguir algunes persones per fer la prova de flexibilitat. Vam poder comparar i fer

gràfics. La prova de flexibilitat es tracta de posar-se de peu en una superficie elevada i

baixar les mans després faran una série de escalfaments i tornaran a fer la prova. I així

comparar la diferència de fer-ho sense escalfa a fer-ho escalfant.

Resultats



Les persones que practiquen algun esport com gimnàstica,dansa o patinatge són més

flexibles amb diferència, també hem notat que els que no fan esport són menys flexibles.

Hem vist que les noies són més flexibles que els nois, tant a 1r com a 4t. Però hem

comparat les noies de 1r amb les noies de 4t i són més flexibles les de 1r, és a dir com més

joves més flexibles.

Els de 1r tenen una mediana de -5 i escalfant de -1 I els de 4t de -8 i escalfant de -4.

Aquest és el gràfic de 1r d’eso.

I aquest és el gràfic de 1r d’eso escalfant.

Conclusions Després de fer tota la nostra recerca i de la part experimental hem vist que pel

factor de l’edad els de 1r són més flexibles, del factor de l’alçada els que són més baixets

són més flexibles, del pes, els que pesen més són menys flexibles, pel factor del sexe les

noies són més flexible i pel factor de l’esport varia segons quin esport faci la persona.

Les nostres hipòtesis en general eren certes

En el procediment d’aquest treball hem tingut inconvenients ja que a l’hora de mesurar als

de 4t com que tenien molta feina aleshores no es poden perdre classe per fer la prova i

tampoc els podem mesurar al pati pel tema del Covid, ens era molt difícil mesurar-los.
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