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Abstract

The article deal about a study anthropometrique of children aged
9- 72 years carried out at four schools in the province of Malaga.
This is a longitudinal work of more than two years long which was
followed by chi/dren studying their fourth year at primary school,
2~4 in all. We have used the most updated methodology in
morphological analysis.
The linear evolution of the anthropometric indicators points out a
greater development in giris than boys, particularly betwen the
ages of 70,6 and 77,2; however the diameters of bones in boys
are always superior to the ones in giris.
We could also emphasize that this study is very useful to prevent
ph/sical problems such as obesity and its didactic approach
through healthy life habits.

L'article tracta sobre un estudi antopromètric en nens de 9 a 12

anys realitzat en quatre col.legis de la província de Màlaga. És un tre

ball longitudinal de més de dos anys de duració, iniciat amb nois de

quart de primària, un total de 294. S'ha utilitzat la metodologia més

actualitzada en l'anàlisi morfològica.

L'evolució lineal dels paràmetres antropomètrics apunta a un major

desenvolupament de les noies en front dels nois, sobretot entre els

10,6 i els I 1,2 anys. Tanmateix, els diàmetres ossis masculins són

sempre superiors als femenins.

Cal destacar l'aplicabilitat de l'estudi amb vista a la prevenció de pro

blemes físics com l'obessitat i el seu enfocament didàctic a través

d'hàbits de vida sans.

Introducció

Els estudis cineantropomètrics són de gran utilitat en l'estudi de la

mida, les proporcions, la composició corporal i la maduració del cos

humà, i per això ens ajuda a entendre aspectes tant importants com

el creixement i la maduració (De Rose, 1984, Aragones, 1984,

Alvero, 1992).

La nostra motivació pel present tipus de treball, ve donada per

una doble via; d'una banda, degut al nostre treball a les Escuelas

de Formación del Profesorado de Granada i Antequera (Màla

ga) i a la Facultad de Medicina de Màlaga -d'aquí l'interès per

conèixer una mostra de joves escolars corresponent al Segon i

Tercer Cicles de l'Ensenyament Primari-o Les nostres matèries

estan molt lligades a temes de desenvolupament i maduració

en molts dels seus continguts, i d'altra banda, la nostra motiva

ció ve donada per la tasca docent i la dedicació a l'elaboració de

Materials Curriculars amb vista a l'Ensenyament Secundari, ja

que l'etapa que estudiem és justament la que delimita la primà

ria de la secundària i s'hi poden extreure interessants conclu

sions.

Les edats escollides es justifiquen per ser en aquest nivell d'edat en

què la majoria dels autors com Faulhauber (1989), Hemandez i

Cols ( 1992), estableixen que es produeixen els canvis somatològics

i tipològics més significatius que caracteritzen "l'estirada puberal".
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Resum 

L'article tracta sobre un estudi antoprornètric en nens de 9 a 12 

anys real itzat en quatre coLlegis de la província de Màlaga. És un tre

balllongitudinaJ de més de dos anys de duraCIó. iniciat amb nois de 

quart de primària, un total de 294. S·ha utilitzat la metodologia més 

actualitzada en l'anàlisi morfològica. 

L·evoludólineal dels paràmetres antropomètrics apunta a un major 

desenvolupament de les noies en front de~ nois, sobretot entre els 

10.6 i e ls 11,2 anys. Tanmateix, els diàmetres ossis masculins són 

sempre superio~ als femenins. 

Cal destacar J"aplicabilitatde l'estudi amb vista a la prevenóó de pro

blemes físics com l'obessitat i el seu enfocament didàaic a trav6 

d'hàbits de vida sans. 

Introducció 

E~ estudis dneantropomètrics són de gran utilitat en I·estudi de la 

mida, les proporcions. la composició corporal i la maduració del cos 

humà. i per això ens ajuda a entendre aspectes tant importants com 

el creixement i la maduració (De Rose, 1984, Aragones, 1984, 

Alvero. 1992). 

La nostra motivació pel present tipus de treball , ve donada per 

una doble via: d·una banda. degut al nostre treball a les Escuelas 

de Formación del Profesorado de Granada i Antequera (Màla

ga) i a la Facultad de Medicina de Màlaga -d'aquí l'interès per 

conèixer una mostra de joves escolars corresponent al Segon i 
Tercer Cicles de I·Ensenyament Primari-o Les nostres matèries 

estan molt lligades a temes de desenvolupament i maduració 

en molts dels seus continguts, i d·altra banda. la nostra motiva

ció ve donada per la tasca docent i la dedicació a I·elaboració de 

Materials Curriculars amb vista a l'Ensenyament Secundari, ja 

que l'etapa que estudiem és justament la que deli m ita la primà

ria de la secundària i s'hi poden extreure in teressants conclu

sions. 

Les edats escollides es justifiquen per ser en aquest nivel l d'edat en 

què la majoria dels autors com Faulhauber (1989), Hemandez i 

Cols (1992), estableixen que es produeixen els canvis somatològics 

i tipològics més signiflCatius que caracteritzen "l 'estirada puberal". 
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Per això té sentit verificar a aquestes edats 

les similituds i diferències en els aspectes 

morfolbgi<:s de nois i noies i. sobretot. ana

litza r quan les diferències comencen a ser 

més signifICatives. per grups de gènere i per 

grups de procedència geogràfica i sociocul

tural. 

Finalment. cal assenyalar que es tracta 

d'un camp d'estudi molt interessant en el 

nostre àmbit. que ens pot aclarir aspec

tes pedagògics però també esportius 

amb Vista a la selecció de possibles ta

lents. així com adoptar dades de referèn

cia de valors antropomètrics de la nostra 

població, 

Objectiu s de l'estudi 

• Objectivar els canvis antropomètrics que 

es produeixen entre sexes. 

• Comprovar l'evolució de les mesures 

antropomètriques, entre els 9 i 12 

anys. 

Material i mètodes 

la mos/ra 

La formen 294 nos/noies de quart de 

primària. S'analitzen de manera longitudinal 

les edats des dels 9 fins els 12 anys defs 

c~ ' legis d'educaci6 primària de Vil lanueva 

de Algaida;: Manzano Jiménez, de Campi
llos: Los O livos, de Màlaga: i M' Inmaculada, 

de Antequera, tots a la provincia de Màlaga. 

La selecció de la mostra és natural pel que 

fa als components de cada curs, ja que 

toVes són alumnes matriculats/des (100 %) 

a quart de primària i sense cap tipus d'ex

clusió prèvia. 

Ma/erial 

• Balança model "Seca", amb una precisi6 

de lectura de ± 100 grams. 

• Antropòmetre Siber Hegner de quatre 

seccions, amb una llargada de 2.000 

mm, lectura directa en comptadOl" de 50 

-570 mm amb regles rectes. Longitud de 
mesurament 0-2, 100 mm, (0-960 mm). 

apunts 

• Cinta mètrica metàl.lica de 0,5 cm 

d'amplada i 15 cm inicials sense gra

duació. 

• Compàs de corredora Siber Hegner amb 

branques graduades i vemier (segons 

Poech) per aproximacions fins a 1/10 de 

mm. Longitud de mesura O - 250 mm. 

• Banqueta de 50 cm d'alçada. 

• Adipòmetre "Holtain LTO" segons Tan

nerNJhitheouse, lectura 115 mm, abast 

de 0-45 mm, pressió 10 gr/mm1
, 

Mètode 

El desenvolupament d'aquest treball és lon

gitudinal. jaque esfa un seguiment a la mos

tra des defs 9 fins afs 12 anys. 

Les mesures antropomètrfques recollides 

han estat: pes, talla , plecs cutanis (tricipital. 

medial de la cama, abdominal, suprailíac i 

subescapufar), perímetres musculars (bí

ceps i bessons) i diàmetres ossis (biestiloi

de, biepicondili de l'húmer i bicondilar del 

genoll) per a estimació del somatotipus an

tropomètric de Heath-Carter (1972). 

S'ha utilitzat la metodologia del GREC 

(Grupo Español de Cir.eantropometria), 

concretament la proposada per Aragonés i 

cds (1993). 

Per al càlcul i anàlisi del somatotipus, s'ha 

utilitzat el mètode de Heath-Carter (1972). 

Anil/1s1 de resulta/s 

Per a l'anàlisi estadística es va utilitzar el pa

quet estadísti<: SPSS. Es van detenninar els 

estadístics descriptius més comuns i efs tests 

comparatius adequats al tipus de treball que 

es presenta (variant, t de Student). 

Resultats 

Els amidaments es van efeduar des de fe

brer de 1994 fins a febrer de 1996, i es van 

realitzar un total de set preses de dades 

sobre la mostra inicial. Es nomenen amb 

una "M" els grups de mostra femenina i 

amb una Vels de la masculina. de mane

ra que a cada mesura se li assigna el núme

ro ordinal amb què es correspon tempo

ralment. 

E<I<o<oc>6 n..:., Esports (S') (;I_l7) 

En la taula I s'indiquen el nombre de me

sures dels subjectes d'estudi i la seva co

rrespondència a l' edat cronòlogica en 

anys. 

En la taula 2 es presenten e ls valors mitjans 

de les mesures antropomètriques per a 

cada edat, tant per a nois com per a noies. 

En la taula 3 es presenten e ls valors del so

matotipus (endo-meso-ecto), les coorde

nades x, e, y de la somatocarta, la distància 

de dispersió del somatotipus (500) i 

l'iMexl. 

En la taula 4 i en cadascuna de les di fe

rents preses, s'observen els valors de la 

suma de 4 plecs amb valors sempre supe

riors en dones. Presenten diferències es

tadísticament significatives des dels 9 als 

10,6 anys. 

En la taula 5 es representen les variacions 

de la signifrcativitat defs diferents paràme

tres antropomètrics en ambd6s sexes, Les 

mesures que més ràpidament varien de 

forma significativa són e l pes, la talla i els dià

metres ossis 

En la taula 7 s'observen els va lors de l'SOO 

(distància de dispersió del somatotipus). 

,Aquests valors indiquen referències globals 

del somatotipus entre sexes a partir dels 

I ¡ anys. 

MESURA 

9,6 

2 9,9 

3 10,2 

, 10,6 

5 10,9 

6 11 ,2 

, 11 ,6 
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Discussió 

La presa de les dades cada quatre mesos es 

basa en que aquest és un periode adequat 

perquè es puguin objectivar canvis ressen

yables en aquesta etapa de creixement 

somàtic (Ramos. 1986). 

Durant el temps d'estudi. l'augment de la 

talla (Fig. I) és molt lineal en el grup dels ho

mes. La major diferènda entre ambdós se

xes es dona entre els 10.6 i els 11.6 anys, 

degut a que el major increment es dona als 

10 .6 anys en les noies. Aquestes inicien un 

increment (pèrdua de la linialitat) major de 

l'estatura al voltant dels 10.3 anys i fins als 

11,6. En els nois, l'augment en aquestes 

edats encara és lineal. 
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Taula 7. DistiJ~cies de dispersió del somaloHpus enlrt! homes I dalles (SDf)). 

Les dades obtingudes. per a homes. es tro

ben en el percentil SO-7S i per a dones en 

el 7S, en les taules espan~es de More r.o 

(1987) Y Hem.3ndez (1988) i les franceses 

de Sempe (1979). 

Montecinos (1981). en un estudi d 'escolars 

xilens de 10.5 anys, aporta dades de talles 

menors tant en homes (138 cm) com en 

dones (141 cm). les quals presenten una 

menor diferència respecte al nostre estudi. 

Un estudi en 1.930 escolars de la regió de 

Múrcia. realitzat per Hem.indez i cols. 

(1992). obté dades per a les edats de 10 i 

I I anys molt semblants a les de l nostre es

tudi quant a talla i pes. 

Quant al pes (Fig. 2), s'observa un incre

ment lineal en ambdós sexes sense presen-

E<Iuc",", f "",,- I E<pon. (n ) (3 1.]7) 

tar diferències estadísticament signifICatives 

(DES). L' increment de pes és més lineal e n 

les noies a partir dels 10 anys I en e ls nois a 

parti r dels I 1.3 anys. Aquestes dades es 

troben, pel que fa als homes. en el percentil 

lleugerament per sota del 75 I. pel que fa a 

les dones, en el percentil 7S en les taules 

espanyoles de Morer.o ( 1987) i Hemandez 

(1988) i les franceses de Sempe (1979). 

Montecinos (1981) e n un estudi d'escolars 

xilens de 10,5 anys. aporta dades de pes 

menors tant en homes (33.9 kg) com en 

dones (37.6 kg). i aquestes presenten una 

menor dife rència respecte al nostre estudi. 

Zacharias i Rand (1983) van estudiar e l 

creixement en noies contemporànies 

nord-americanes i van trobar que l' inici de 
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l"estJrada puberal es produïa als 8,69 anys. 

amb una desviació d' l ,58 anys. El pic 

màxim de velocitat es trobava en e ls I I .63 

+1- 1,21 anys, I la durada de l'estirada al 

voltant de 4,43 + 1- 1,21. En el nostre es· 
tudi, aquesta Circumstància sembla que 

s'observa en noteS entre els 10 i els 11 ,3 

anys. 

Els plecs de greix corporal (Fig. 3) en el 

tronc són majors en els homes que en 

les dones i en aquestes. en les extremi

tats. Segueixen un patró de dipòsi t ben 

determinat. Tots els plecs de greix estu

diats en les noies presenten valors supe

riors. 
En les noies, el plec tricipitaJ i dels bessons 

(extremf\ats) a partir deies 10-10-3 anys, 

tenen una tendència a disminuir els seus 

valors. En eles nois. eles plea del tronc ten-

,u ,,, 

deixen a augmentar al llarg de I"estudi i en 

les extremitats mantenen un valor sem

blant. 

En ambdós sexes s·observa una tendència a 

l'augment dels plecs del tronc, i els de les 
extremitats (braç i cama) a mantenr-se es-

"""". 
Els va~ mitjans dels plecs de greix tncipitaI 
i subescaputar del nostre estudi, presenten 

valors supe~ tant en homes com en do

nes si els comparem amb els d'Hemandez 

i cols (1992). 

La suma dels 4 plecs (taula 4) (4 ~ecs: lri

ceps, subescapular, suprallíac i abdominal) 

sempre és més gran en totes les preses en 

les dones que no pas en els homes. 

Els diàmetres ossis (Fig. 4) presenten al llarg 

de l'estudi valors que sïncrementen tant en 

homes com en dones. excepte el diàmetre 

Edu<atoó riooca , 8pom (st) ()1o]7) 

U 
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biestiloideo, que en les noies de 11,3 anys 

sembla assolir un replà. 

En els nois, aquests paràmetres antro

pomètrics presenten un aUgmef1t més gran 

a partir dels 11·11.3 anys. És el diàmetre!)j

condilar clel fèmur. que sembla que aug

menta a parIIr dels II anys. 

Pel que fa als perímetres musculars (Fig. 

S). el del braç presenta en les noies un 

valor que des dels 10,6 anys no augmenta 

i sí que ho fa de forma moll lleugera en el 

grup de nens. En aquests valors sí que 

existeixen diferències estadísticament sig

nificatives. 

El perímetre de la cama (bessons) sïncre

menta en amI:xI6s grups fins els I 1.3 anys. i 

el valor dels l10IS segueix un proounciat in

crement des dels 1 I anys I una lleugera dis

minució en les noies. 

apunts 

IU 
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Figura 5. B nprnellt(¡ /'cl'OlItri6 dels perimetres 

muscm/ors e" cm. 

En la taula S podem observar les diferèrxies 

significatives dels paràmetres antropomè

trics des de l'inici de l'estudi fins a la seva 

finalització (Yl-V7) (M I -M?). 

Els paràmetres antropomètrics estudiats 

que tenen canvis més significatius al llarg de 

l'estudI. són la talla. el pes. els plecs cutanis 

del tronc i tots els d<àmetres ossis. 

Els valors d'endomorfia, mesomonlil i ecto

morlia(taula 3) que conformen el somalcti

pus atropomètric de Heath-Carter. amb 

les coordenades x i y de la somatocarta i els 

valors SDO (distància de dispersió del so
matotipus), indiquen la dispersió existent 

entre el somatotipus en qüestió relacionat 

amb el realitzat en el pnmer moment. Tots 

els valors d'SDD, tant en nois com en 

noies, no presenten diferències significati

ves del somatotipus des de la primera presa 

a la darrera, ja que les SDD són sempre 

menors de 2 (Hebbelinck. 1981), Els (n

dexs I presenten valors percentuals bastant 

alts , propis d'un seguiment de la mateixa 

mostra, els quals indiquen una gran inclusió 

d'una mostra sobre una altra i la gran ho
mogen,¡\at entre elles (Ross, 1979), 

Les diferències més grans del somatoti

pus es presenten entre e ls 9,6 i els 10,9 

anys, tant en e ls homes com en les dones. 

De tota manera, tant en homes com en 

dones, el somatotipus no pateix modifica

cions Significatives durant el període 
d'estudi (taula 3). El càlcul del somatoti

pus en períodes tan curts, no seria ade

quat per valorar diferencies en la mono

logia corporal. 

Dades de Sema (1994) de somatotipus de 

nens/nenes escolars de la regió de Múrcia 

(taula 6), presenten, si ho comparem amb 

els nostres resultats, valors en nois lleugera

ment Infenors en tots els components del 

somatotipus i, en noies, valors menors 
d'endomorlia i majors d'ectomorlia. 

Montecinos i cols. (1981) aporten dades 
del sornatotipus per a subjectes d'ambdós 

sexes de I D,S anys. Els valors del somatoti

pus en homes sóo de 2.99-4,55-2.96 i en 
dones de 4,23-4.32-2,62. Aquests valors, 

comparats amb el nostre estudi. presenten 

una menor meso i ectomoriia quant als ho
mes; i en les dones destaca una menor en

domorfia i major ectomonla. 

Ed\Jo:.oOO F"",. I Eopon. (59 ) (li]]) 

Ma:rrodan ( 1990). en \XI estudi en escolars 
espanyots de 10 i I I anys, aporta dades de 

sornatotipus en homes semblants en l'endo

morf~, però amb valors menors de meso i 

ectornorfia. En ~ dones, els valors de 

l'endcmorf~ en el nostre estudi són una mica 

menors i els vabrs de meso y ectomorl"la són 

majors. Aquest autor destaca com a conclusIÓ 

les modifIcaCions del somatollpus en els seus 

tres components des dels 4 als 14 anys. 

Les distàncies de dispersió del somatotipus 

mitjà en ambdós sexes, des de la primera 

presa a la darrera, no presenten dife rències 

signifr<:atives (taula 7) i la SDD entre sexes 

és SignificatIVa en les dues darreres preses. 

la qual cosa significa que hi ha dife rències 

pel dimorfisme sexual. espeCialment marcat 

en aquesta edat pre I puberal. 

Les distàncies de dispersió del somatotipus 

entre sexes. mostrades en la taula 7, maní

festen diferències estadísticament significa

tives a partir dels I I anys. Els somatotipus 

presenten diferències estadísticament sig

nificatives entre sexes, fonamentalment 

entre els II i 11 ,5 anys. Hebbelinck 

(1981) descriu aquestes diferències quan 

els valors d' SDD són majors de 2. 

En les figures 6 i 7. s'observa la somato

carta amb els somatopunts mitjans, tant 

en homes (fig, 6) com en dones (fig. 7). 

amb una disposició mesomòriica balan-

" • 
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., 
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Figura 6. Es "prewma la somalrKa,la amb els $()ma· 
I()/;PUS m;ljall$ erl hames. 
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figura I. F,s repr-es(m/(l /(l solt/alocarla (1mb els so
mulolipus ml/jl'ns en I~s dO'les. 

cejada en ambdós grups. la diferència 

més significativa es presenta en el com

ponent mesomòrfic , que és major en els 

homes. 

ConcLusiolls 

Els valors antropomètrics del present es

tud i es troben d ins dels rangs de normali

tat i valors actuals de la bibliografia con

sultada. 

Els ~ràmetres antropomètrics estudiats 

que tenen canvis més Significatius al llarg de 

l'estudi, són la tal la. el pes. els plecs cutanis 

del tronc i tots els diàmetres ossis. 

Els canvis més importants es produeixen 

respecte a l'esquelet. 

En el períooe analitzat, les noies experimen

ten un desenvolupament superior als nois 

en re lació amb la mateIXa edat biològica. 

El somatotiplJS antropomètric mostra di

ferències Significatives en els I I anys. 

No es troben diferències slngnificatives 

de desenvolupament entre la mostra de 

procedència rural i la de procedència Uf

bana. 
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