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Efectes de l’exercici sobre el ritme cardíac i la temperatura del 
cos 

Guia didàctica 
 
Aquesta activitat es proposa per treballar sobretot el mètode científic al 
mateix temps que es desenvolupen conceptes propis del tema.  
 
En aquest punt del tema, es proposa treballar el volum sistòlic, la despesa 
cardíaca i la freqüència cardíaca. Al mateix temps, l'alumnat sap que aquests 
valors són diferents d'acord amb característiques pròpies de l'individu, 
relacionades amb el sexe, la seva herència biològica, edat i condició física. 
Per altre costat sabem que una activitat física més intensa, augmenta el ritme 
cardíac. Com conseqüència, el metabolisme és més intens, genera més 
energia però també més calor. 
 
La proposta que es planteja parteix del concepte de homeostasi, en particular 
en la regulació de la temperatura corporal durant l'exercici físic. A més, 
aquesta proposta es fa fent servir l'equipament multilog i els seus sensors. 
Cal, doncs, estar mínimament familiaritzat amb el software i equipament. 
 
En l'activitat es descriu tot el procediment i forma de treballar amb els 
sensors i software multilog així com tot el procediment de treball.  
 
 
Respostes al qüestionari: 
1. Tenint en compte que la freqüència cardíaca mitjana de la mostra és de 
195 bpm i que la despesa cardíaca mitjana de la mateixa mostra és de 21 dm3 
min-1, simplement s'ha d'aplicar la fórmula de l'enunciat per obtindre el volum 
sistòlic mitjà. Aquest serà 0,11 dm3. 
 
2. Seguint el mateix raciocini i fent servir la mateixa fórmula el volum sistòlic 
màxim serà 0,21 dm3. Per saber quant més gran serà aquest volum en relació 
als homes de la pregunta anterior, hem de dividir l'actual valor pel valor 
obtingut en la qüestió 1. O sigui, 0,21/0,11, el que donarà 1,91. El volum 
sistòlic de l'esquiador és 1,91 més gran que els homes de 20 anys de la qüestió 
1. 
 
3. Si observem la taula es pot veure que la persona no entrenada, tan en una 
situació de repòs com en exercici té una freqüència cardíaca més elevada que 
la persona entrenada en les dos situacions. Observem, que tant l'entrenada 
com la no entrentada tenen la mateixa despesa cardíaca quan en repòs. Això 
es relaciona amb la diferencia de volum sistòlic. La persona entrenada té un 
major volum sistòlic, llavors la mateixa despesa cardíaca s'aconsegueix amb 
menys pulsacions si comparada amb la no-entrenada. Per altre costat, la 
persona entrenada, quan en exercici màxim, amb el mateix número de 
pulsacions aconsegueix una major despesa cardíaca gràcies al major volum 
sistòlic. O sigui, amb el mateix número de pulsacions aconsegueix enviar més 
sang a tot el cos ja que ha pogut desenvolupar un cor amb majors cavitats. 
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Llavors no necessita tantes pulsacions i el seu cor es cansarà menys quan vol 
fer exercici físic. 
4. Amb un any d'entrenament, l'individu pot augmentar el volum sistòlic del 
seu cor. Com conseqüència per dur a terme el mateix exercici al cap d'un any, 
el seu cor haurà de fer menys pulsacions. Igualment quan estigui en repòs, 
aquest cor bategarà menys, ja que el major volum sistòlic assegura una igual 
despesa cardíaca. 
 
Respecte als dos punts finals de l'activitat (conclusions, generalització i 
aplicació) és de preveure que els alumnes puguin arribar al es següents 
conclusions: 
. Amb més activitat, el sensor de temperatura indica valors més alts. 
. Quan baixa l'activitat física, la temperatura corporal baixa. 
. Si som prou observadors, podem tenir sort i relacionar amb l'aparició de la 
suor. 
. Es pot observar com l'organisme autoregula la seva temperatura. 
. A més activitat, hi ha major ritme cardíac i viceversa.  
. Si el grup d'alumnes és prou nombrós podríem relacionar l'activitat física que 
fan setmanalment amb la seva freqüència cardíaca i deduir la relació que hi 
pugui haver entre volum sistòlic i despesa cardíaca. 
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