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En el nostre treball de recerca, hem investigat l’evolució de la
velocitat i la força, en funció de l’edat, l’esport i el sexe.
Per poder realitzar la nostra prova de velocitat hem agafat nens i
nenes des de p3 fins a 4rt de la ESO, i per realitzar la prova de la
força hem agafat nens i nenes des de 1er de la ESO fins a 4rt de la
ESO però en menys quantitat.
També hem buscat informació sobre l’evolució d’aquestes dues
capacitats per complementar el nostre treball amb més informació,
saber més i ajudar a orientar-nos més a l’hora de fer-ho.
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LA FORÇA
La força és la capacitat per realitzar un treball físic o un moviment,
així com també la potència o esforç per sostenir un cos o resistir
una empenta. Els efectes que pot tenir una força són que un cos es
deformi (per exemple, si premem o estirem un tros de goma de
mastegar); que un cos estigui en repòs (per exemple, per mantenir
estirat un pont, cal fer força sobre ell), i que canviï el seu estat de
moviment (ja sigui quan l'objecte aquest estàtic, o accelerar-lo o
frenar quan s'estigui movent).
La capacitat del nostre cos d’oposar-se o vèncer a una resistència.
Hem utilitzat un dinamòmetre

LA VELOCITAT
És la qualitat física que ens permet realitzar moviments tan ràpid com
sigui possible.
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En aquest treball estem estudiant l’evolució d’algunes de les
capacitats físiques de les persones, com la velocitat i la força.
Per tant, ens hem plantejat les hipòtesis següents:
- Durant l’etapa de creixement, la velocitat màxima d’una
persona augmenta amb l’edat.
- Durant l’etapa de creixement, la força que pot fer una persona
augmenta amb l’edat.
- Les persones que fan esport tenen les capacitats físiques més
desenvolupades.
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En l’experimentació de la força, hem utilitzat un dinamòmetre
(instrument per mesurar la força).
Per poder realitzar-ho els nois i noies de la ESO agafaven el
dinamòmetre, subjectat per un costat, hem fet que els alumnes
estirin per l’altre només amb una mà estirant el més fort possible. El
dinamòmetre ens marcava la força i nosaltres agafàvem el número
més alt que podien fer, que estava entre uns 20-40 com a mitjana.
També, com abans, hem apuntat les dades de cada persona (edat,
sexe i esport).
En l’experimentació de la velocitat, hem calculat 25 metres al terra i
ho hem marcat. Els nois i noies havien de córrer des del principi fins
al final el més ràpid possible. Nosaltres calculàvem el temps amb un
cronòmetre i ens apuntàvem el temps en recórrer. Amb això, hem
calculat la velocitat mitjana de cadascun dels alumnes. A més, hem
apuntat en una llista el sexe, l’edat i si fan esport o no. En total, han
fet la prova 831 persones, tots els alumnes de l’escola.
Amb les dades obtingudes, hem calculat les mitjanes per cada
hipòtesi plantejada, és a dir, per cada edat, per sexe i per si fan
esport o no. Amb això, hem representat les gràfiques per tal de
demostrar les nostres hipòtesis.
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Un cop fetes analitzades les dades recollides, els resultats obtinguts
han sigut els que es presenten a continuació:

Evolució de la velocitat i la força en funció de l’edat
La velocitat
- Com que el temps que han trigat els alumnes en córrer els 25
metres ha anat baixant a mida que pujava l’edat, la velocitat
dels alumnes és progressivament més alta. Tot i així, en els
adolescents (de 12 a 16 anys) les diferències són menors, i
per tant, no es nota tant l’evolució de la velocitat amb l’edat.
En el gràfic es veuen els punts que representen els 831
alumnes que han fet la prova.
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La força
- Igual que passa amb la velocitat, la força dels alumnes també
augmenta amb l’edat. A més, el comportament és similar, ja
que s’estabilitza a les edats majors. En aquesta gràfica es
veuen menys punts que en l’anterior perquè han fet la prova
menys alumnes, però suficients per obtenir els resultats.
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Evolució de la velocitat i la força en funció del sexe
La velocitat
- Podem veure que entre els 3 anys i els 14 la velocitat està
igualada entre sexes, tot i que els nens van per sobre les
noies. Als 15 anys hi ha molta més diferència entre nens i
nenes, els nens corren més que no pas les noies.
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La força
- En aquesta gràfica següent, es veu que des dels 3 fins als 9 la
força està totalment igualada entre els dos sexes. Dels 10 fins
als 15 es veu que els nois tenen molta més força que no pas
les noies.
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L’evolució de la velocitat i la força en funció de la
pràctica d’esport
La velocitat
- L’evolució de les capacitats físiques de les persones que fan
esport habitualment, mostren que els esportistes són capaços
de córrer més ràpid. Tot i que hi ha poca diferència entre les
edats 3-7.
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La força
- En aquesta gràfica, es pot apreciar que no hi ha molta
diferència de força en les persones que practiquen esport i les
que no, tot i que les persones que en practiquen tenen més
força de les que no en fan.
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- Recordem la primera hipòtesi “durant l’etapa de creixement, la
velocitat màxima d’una persona augmenta amb l’edat”.
Amb els nostres resultats hem demostrat que és certa, perquè
com hem pogut veure a les gràfiques com més edat tinguis
més velocitat tens.
- La segona hipòtesi que deia que “durant l’etapa de creixement
la força que pot fer una persona augmenta amb l’edat.”
Aquesta hipòtesi és certa com la de la velocitat perquè els
nostres resultats ens han verificat que en funció de més edat
més força.
- La tercera hipòtesi que era que “les persones que fan esport
tenen les capacitats físiques més desenvolupades”. També
hem pogut demostrar que és certa però no del tot ja que en
els nostres resultats la línia del que fan esport i la línia del que
no fan esport estan molt igualades encara que hi hagi una
mica de diferència. Si haguéssim fet una prova de resistència
podríem haver vist millor la diferència.
- La quarta hipòtesi era “els nois tenen més velocitat i més força
que no pas les noies”. Hem pogut demostrar que és certa ja
que, els nostres resultats i gràfiques ens han pogut verificar
que els nois tenen més velocitat i més força que no pas les
noies.
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