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Enquesta sobre els hàbits i les opinions relacionats amb la salut de l’alumnat de  4t 
d’ESO i de Batxillerat de Cubelles 

 
 

Objectius: 

• Establir quins són els hàbits relacionats amb la salut. 

• Conèixer alguns dels hàbits relacionats amb la salut de l’alumnat de 4t d’ESO i de Batxillerat de 
Cubelles. 

• Conèixer algunes opinions de l’alumnat sobre la influència en la salut de determinats hàbits. 

• Detectar diferències de comportament lligades al sexe pel que fa als hàbits i les opinions 
estudiades. 

• Comparar algunes de les dades obtingudes amb els resultats d’altres estudis efectuats sobre la 
població jove catalana o espanyola. 

Les diferències de comportament dels nois i de les noies durant les classes d’EF  
 
 

Objectius: 

• Conèixer les diferències entre els sexes pel que fa als hàbits de pràctica físico-esportiva. 

• Conèixer a través de la observació directa (vídeo) algunes diferències de comportament entre els 
nois i les noies (per exemple, a 1r d’ESO) 

• Conèixer les preferències de l’alumnat de 4t d’ESO pel que fa a les activitats realitzades durant 
l’ESO. 

 

Estudi sobre les característiques del transport de material escolar per part de 
l’alumnat de primària de Cubelles   

 
 

Objectius: 

• Recollir informació sobre les possibles conseqüències del transport d’un pes excessiu a l’esquena 
per part de l’alumnat (5è i 6è de primària, de 1r i 2n d’ESO) 

• Conèixer la magnitud del pes de les motxilles transportades per l’alumnat. 

• Establir relacions entre el pes de les motxilles i el pes de l’alumnat. 

• Formular propostes tendents a reduir el pes transportat per l’alumnat. 
 

El muntatge audiovisual 
 
 

 
 

El còmic  
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La història del Jazz  
 
 

 
 

Evolució del Rock i estils musicals (S XX- XXI)    
 
 

 
 

 
 


