
Presentació
L’esport ha sigut, és i continuarà sent un pilar fonamental a la meva vida; forma 
part de mi, ja que m’ha acompanyat i m’ha vist créixer des de ben petita.
En tenir tan present l’esport en el meu dia a dia, he escoltat, m’he informat i he 
experimentat els beneficis que té practicar-ne.
L’esport aporta nombrosos beneficis, no només físics, els més coneguts, sinó tam-
bé en l’àmbit psicològic i social. Ens ajuda a millorar el sistema immunitari, a pre-
venir determinades malalties, a millorar el sistema cardiovascular i respiratori… 
Recentment, però, vaig sentir a parlar sobre un benefici menys conegut: l’esport 
pot influir en la capacitat d’aprenentatge, sobretot en els infants. Em va semblar 
interessant i volia saber-ne més. En aquell moment va ser quan vaig decidir fer el 
meu treball de recerca sobre aquest tema. 
D’aquí em vaig formular la meva pregunta de recerca: l’esport pot millorar el fun-
cionament del cervell fent que hi hagi un millor aprenentatge? Aquesta va ser la 
pregunta principal i a partir d’ella en van sorgir moltes més, com per exemple: 
Com ho fa? Exactament, què millora? Entre d’altres. 
Per tant, els objectius del meu treball són, d’una banda, veure si la pràctica de 
l’exercici físic millora la capacitat d’aprenentatge, i si és que sí determinar de 
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quina manera. D’altra banda, volia conèixer millor com és i com treballa el nos-
tre cervell, sobretot com es duu a terme el procés d’aprenentatge, i investigar els 
processos que es duen a terme en el nostre cos quan realitzem exercici físic per 
poder relacionar-los amb el procés d’aprenentatge.



Metodologia
Per poder desenvolupar correctament el meu treball, en primer lloc hi ha un marc te-
òric, vaig buscar informació en llibres, documentals i a internet sobre com funciona el 
nostre cos, en concret els aparells i sistemes implicats en l’exercici físic, el sistema ner-
viós i l’aparell locomotor. També vaig detallar el procés d’aprenentatge i com aprenem.
En el mateix marc teòric, hi ha un apartat central on detallo tots els processos que es 
duen a terme en el nostre cervell quan fem exercici físic i posteriorment els relaciono 
amb l’aprenentatge. Per acabar, esmento el risc que poden tenir els esports de contac-
te en el nostre cervell.
Després d’adquirir els coneixements necessaris, gràcies a la investigació que vaig dur 
a terme per fer el marc teòric, vaig aplicar-los en la part pràctica del treball, que he 
realitzat de manera experimental amb alumnes de l’escola. La part pràctica consta de 
dos experiments: en primer lloc, un experiment que em va permetre veure la relació 
amb la capacitat de concentració i l’exercici físic i, en segon lloc, un altre experiment 
sobre la relació de l’activitat física amb la memòria.

Cos del treball
Quan portem a terme exercici físic en el nostre cos es desencadenen un seguit de 
processos que es poden relacionar amb la capacitat d’aprenentatge.
En primer lloc, el que fa la pràctica de l’exercici físic és activar el nostre cervell: gràci-
es als exercicis aeròbics el cor batega més ràpidament, arriba més sang, més oxigen i 
nutrients al cervell, i això fa que millori tot el seu funcionament, activant-lo i fent que 
les connexions neuronals siguin més efectives i més ràpides, i millorant la concentra-
ció i l’atenció de l’individu.
Però aquest exercici físic cal que compleixi dos requisits importants: ha de ser menys 
de 45 minuts i d’una intensitat no massa elevada, com a màxim un 80 % de la seva 
freqüència cardíaca màxima; si no, després a l’hora d’estudiar o d’anar a classe l’indi-
vidu se sentirà cansat i no es podrà concentrar ni prestar atenció.
Tanmateix, aquest exercici físic fa que hi hagi una secreció de diferents neurotrans-
missors; d’una banda, la noradrenalina, que millora l’atenció i la concentració de la 
persona durant les següents dues o tres hores. D’altra banda, les endorfines, la dopa-
mina i la serotonina, les quals tenen un efecte d’entre trenta minuts i una 1 hora en el 
nostre cos. Ens provoquen el sentiment d’eufòria, d’èxit, de benestar amb un mateix, 
ens motiven i ens donen ganes d’aprendre.
Quan practiquem exercici físic es produeix un augment de secreció de BDNF, una 
proteïna que estimula l’hipocamp (la regió més important per a l’aprenentatge), cre-
ant noves connexions neuronals, augmentant la plasticitat del cervell, permetent 
que es modifiqui l’estructura del cervell i creant noves connexions amb els nous 
aprenentatges. El BDNF en el seu estat ple pot durar fins a dues o tres hores en l’hi-



pocamp, així que aquest espai de temps després de l’exercici és el més eficient per 
poder obtenir nous coneixements.
Finalment, quan fem esport es produeix la secreció de VEGF (factor de creixement de 
l’endoteli vascular) que ajuda a augmentar la neurogènesi, és a dir, la creació de noves 
neurones.
La neurogènesi pot ser beneficiosa per a l’aprenentatge sobretot en la memòria, però 
també pot ser perjudicial, segons quan es produeix.
En un estudi fet amb ratolins a la Universitat de Neurociències de Toronto van veure 
que si la neurogènesi es produïa abans de l’aprenentatge els ratolins conservaven la 
nova informació. I, contràriament, si es produïa just després de l’aprenentatge podia 
provocar que els ratolins ho oblidessin.
L’explicació que van donar a aquest fet va ser que a mesura que les noves cèl·lules, les 
neurones, s’integren a l’hipocamp, necessàriament remodelen els circuits existents. 
Aquesta remodelació pot degradar les memòries ja emmagatzemades en aquests cir-
cuits. Per aquest motiu se suggereix que l’exercici es dugui a terme abans d’un nou 
aprenentatge per millorar la nostra memòria.
Hi ha estudis neurocientífics, com el de Guillén Fernández, investigador de la Uni-
versidad Radboud (Països Baixos), que han vist que aquells que estudiaven la lliçó, 
esperaven aproximadament tres o quatre hores i després duien a terme la pràctica 
esportiva, la recordaven millor que aquells que estudiaven i feien immediatament la 
pràctica física, o que aquells que no en feien.
Després de la recerca d’informació vaig realitzar dos experiments per demostrar la teoria.
L’objectiu del primer experiment és comprovar si després d’una pràctica esportiva 
augmenta la concentració dels alumnes. Per fer-ho, vaig crear dos dossiers amb el 
mateix nivell de dificultat, amb exercicis que requerien concentració. Els vaig pas-
sar un dossier abans de l’exercici físic i un després. Vaig poder observar que després 
de la pràctica esportiva en general es duu a terme el dossier més ràpidament i sense 
tants errors que en el dossier 1, passat abans de fer esport.
La finalitat del segon experiment és analitzar la relació de la capacitat de memorit-
zació i l’exercici físic. Vaig fer quatre grups de tres alumnes. Tots els grups havien 
de memoritzar una seqüència de fotografies d’animals i reconstruir-la al cap de 48 
hores. La diferència entre els grups era el moment de memoritzar-la.
El primer grup va memoritzar la seqüència i després, immediatament, va realitzar 
l’exercici físic; van obtenir un 80 % d’encerts. El segon grup va fer la pràctica espor-
tiva I tot seguit va memoritzar la seqüència, amb un 91,1 % d’encert. El tercer grup 
va memoritzar la seqüència i durant tot el dia no va dur a terme cap exercici físic, 
aquests van assolir un 77,9 % d’encerts. Finalment, el quart grup va memoritzar la 
seqüència quatre hores abans de fer exercici físic, amb un 95,6 % d’encert.
Com veiem podem extreure tres conclusions rellevants.



Primerament que aquell grup que no va fer exercici físic en tot el dia té el percentat-
ge més baix. Per tant, podem dir que fer exercici físic afecta positivament la capaci-
tat de memorització.
La segona conclusió que podem extreure és que per augmentar la capacitat de me-
morització és millor fer primer l’exercici físic i memoritzar després, que no pas fer-
ho a l’inrevés.
En últim lloc, podem concloure que la manera més efectiva de memoritzar és dur a 
terme el procés de memorització, deixar passar quatre hores i després fer la pràctica 
esportiva.

Conclusions
Com a conclusions d’aquest treball, extretes tant de la informació de la part teòrica 
com de la part pràctica, he pogut assegurar i comprovar el meu objectiu principal: 
l’exercici físic millora la capacitat de memorització i de concentració, obtenint una 
millor capacitat d’aprenentatge.
Tots els altres objectius també s’han assolit. En primer lloc gràcies a la recerca teò-
rica he pogut entendre millor com treballa el cervell i com aprenem. També he ad-
quirit coneixements dels processos que es duen a terme en el nostre cos quan fem 
exercici físic, i posteriorment els he pogut relacionar amb l’aprenentatge.
Aquestes conclusions m’aporten una informació molt valuosa, ja que d’una banda 
m’afirmen que existeix una relació entre l’exercici físic i l’aprenentatge i, d’altra ban-
da, tots aquests resultats i aquests coneixements que he adquirit els podré aplicar 
en la meva vida quotidiana.
Com a conclusió final puc dir que l’esport millora la capacitat d’aprenentatge. 
La rutina perfecta per tenir aquest millor rendiment, basant-me tant en la part teò-
rica com en els resultats de la part pràctica és la següent:
— Abans de realitzar el temps d’estudi o d’anar a l’escola, fer exercici físic entre 
20-40 minuts amb una intensitat màxima del 80 % de la teva freqüència cardíaca 
màxima (no ens podem passar dels barems, ja que si no estarem cansats i seria 
contraproduent); això permet activar el cervell i així augmentar la nostra capacitat 
de concentració i d’atenció per al posterior moment d’estudi. Després de fer aquesta 
tasca, deixar un interval de 4 hores i realitzar l’exercici físic.
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