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Resum
El present treball explora les relacions existents entre la pràctica físicoesportiva i l’autoconcepte físic multidimensional, 

posades de manifest en diverses investigacions (Alvariñas & González, 2004; Candel, Olmedilla, & Blas, 2008; Hellín, 2007; 
Goñi & Zulaica, 2000). La mostra utilitzada va estar composta per 2.079 adolescents de Màlaga capital, estudiants de 3r i 4t 
de secundària i 1r de batxillerat, en edats compreses entre els 14 i 17 anys (M = 15,62; DT = 0,95). Després de recollir dades 
relatives a la pràctica física, vam obtenir informació sobre el seu autoconcepte físic mitjançant el Qüestionari d’Autoconcepte 
Físic (CAF) elaborat per Goñi, Ruiz de Azúa i Liberal (2004), en el qual es poden establir les dimensions següents: habilitat 
física, condició física, atractiu físic i força, a més de mesurar l’autoconcepte físic general i l’autoconcepte general. Els re-
sultats trobats indiquen que els individus que tenien una major freqüència d’activitat físic esportiva setmanal posseïen majors 
puntuacions en el Qüestionari d’Autoconcepte Físic (CAF), amb diferències significatives en tots els casos menys en la sub-
escala autoconcepte general.

Paraules clau: autoconcepte físic, pràctica física, adolescència

abstract

Frequency of Physical Exercise and Physical Multidimensional Self-Awareness in Adolescence

This work explores the relationships existing between the practice of physical sports and physical multidimensional self-
awareness, brought out in various research (Alvariñas & González, 2004; Candel, Olmedilla, & Blas, 2008; Hellín, 2007; 
Goñi & Zulaica, 2000). The sample used was composed of 2,079 adolescents from Malaga city, students in the 3rd and 4th 
year of secondary school and the 1st year baccalaureate, of ages between 14 and 17 years (M = 15.62; DT = 0.95). After 
collecting data relating to physical practice, we obtained information on their physical self-awareness from the Physical Self-
awareness Questionnaire (PSQ) prepared by Goñi, Ruiz de Azúa, and Liberal, I. (2004), in which the following dimensions 
can be established: physical ability, physical condition, physical attraction and strength, as well as measuring general 
physical self-awareness and general self-awareness. The results found indicated that individuals who practised more physical 
sports per week gained better points in the Physical Self-awareness Questionnaire (PSQ), with significant differences in all 
cases except in the general self-awareness sub-scale.
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introducció
L’autoconcepte és un constructe considerat com un 

indicador de benestar psicològic (Pastor, 1999) i es pot 
definir com el conjunt de percepcions que una persona 
té de si mateixa (Esnaola, 2005). Per Aguilar (2003), 
té la seva base en tres aspectes fonamentals: biològic, 
cognitiu i experiencial. A mitjan anys setanta del pas-

sat segle es va produir un canvi fonamental en la for-
ma d’entendre l’autoconcepte, de tal forma que passa 
d’una visió unidimensional, defensada per autors com 
Coopersmith (1967), a una altra multidimensional, em-
parada per autors com Burns (1990), Rosenberg (1979), 
Shavelson, Hubner i Stanton (1976) o l’Ecuyer (1985). 
No obstant això, anys enrere, altres investigadores, com 
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Staines (1954) o Allport (1955), ja consideraven aques-
ta naturalesa. Un dels models que ha tingut més reper-
cussió dins aquesta nova perspectiva és el concebut per 
Shavelson et al. (1976).

L’autoconcepte pot evolucionar de manera gradual i 
ordenada, passant d’un estat més global a una major di-
ferenciació i integració jeràrquica (Saura, 1996). A me-
sura que la persona es desenvolupa, les dimensions de 
l’autoconcepte canvien, s’assenten o en poden aparèixer 
de noves, encara que es rebutja que sigui quelcom abso-
lutament canviant, atès que la persona necessita un sentit 
d’identitat més o menys estable en la seva vida (Gonzá-
lez & Tourón, 1992). L’Ecuyer (1985) proposa una sè-
rie de fases en l’evolució de l’autoconcepte, denominant 
la que engloba la mostra del nostre estudi diferenciació 
del self (10-12 anys a 18-20 anys). En aquesta succeeix 
un procés de revisió, diferenciació i reformulació de si 
mateix (Esnaola, 2005), ja que apareixen percepcions 
més profundes i succeeixen grans canvis socials, físics o 
cognitius, augmenta l’autonomia, apareixen noves ideo-
logies, etc.

 L’autoconcepte condiciona, en certa manera, les 
conductes de les persones. Per a l’adolescent, conèi-
xer-lo pot ajudar a prevenir el consum de drogues o 
alcohol, associar-se a grups violents, caure en la de-
pressió, etc., ja que tot això sol aparèixer quan hi ha 
un autoconcepte negatiu de si mateix que aparta de la 
veritable recerca de la pròpia identitat (Esnaola, 2005). 
Per tant, un bon autoconcepte ajuda en l’adolescència 
a dur a terme conductes saludables (Pastor, Balaguer, 
& García, 2000) i a tenir una major satisfacció amb la 
vida (Balaguer, 2001).

Una de les seves dimensions, l’autoconcepte fí-
sic, ha estat definit com la representació mental multi-
dimensional que les persones tenen de la seva realitat 
corporal, inclosos elements perceptius, cognitius, afec-
tius, emocionals i altres aspectes relacionats amb el 
que és corporal (Marchago, 2002). És una dimensió 
de l’autoconcepte que, des dels anys noranta del segle 
passat, ha estat fortament estudiada (Esnaola, Goñi, & 
Madariaga, 2008). Segons Musitu, Buelga, Lila i Cava 
(2001), en nens i adolescents es va desenvolupant a tra-
vés de la interacció directa, els processos autopercep-
tius i la comparació social, de manera que existeix una 
evolució en el temps, i és més complex i transcendent a 
mesura que ens anem endinsant en les últimes fases de 
l’adolescència.

Són diverses les investigacions que han indagat en 
les relacions entre l’autoconcepte físic i la pràctica fí-

sicoesportiva. Estudis com els fets per Goñi i Zulaica 
(2000), Alvariñas i González (2004) o Moreno i Cerve-
lló (2005) van demostrar una millor percepció d’aquest 
quan es feia pràctica física, i n’és determinant la fre-
qüència de pràctica. En la tesi doctoral feta per Hellín 
(2007) les dades obtingudes indiquen, a més a més, que 
els nois tenen millors puntuacions que les noies. Candel, 
Olmedilla i Blas, (2008) en un estudi fet sobre 226 noies 
adolescents de la regió de Múrcia, en edats compreses 
entre els 16 i els 19 anys, obtenen resultats que indiquen 
que el grup que feia algun tipus d’activitat física tenia 
puntuacions superiors en els factors de l’autoconcepte 
que es van analitzar en l’estudi: acadèmic, social, fami-
liar i físic, però no en l’emocional.

Aquesta investigació tracta de relacionar la freqüèn-
cia d’activitat físic esportiva en temps d’oci, estudiada 
sobre una mostra d’adolescents en edat escolar, amb els 
seus nivells d’autoconcepte físic multidimensional. La 
hipòtesi que dóna origen a aquest text indica l’augment 
produït en els nivells del constructe objecte d’estudi 
d’acord amb la pràctica física i la seva freqüència.

Mètode

Mostra

Els participants d’aquest estudi van ser 2.079 ado-
lescents de Màlaga capital, el 46,6 % nois (n = 969) i 
el 53,4 % noies (n = 1.110). Pertanyien als nivells 
educatius 3r i 4t de secundària i 1r de batxillerat, en 
edats compreses entre els 14 i 17 anys (M = 15,62; 
DT = 0,95). La selecció de la mostra va ser mitjançant 
procés aleatori per conglomerats, polietàpic estratificat 
(Ramos, Catena, & Trujillo, 2004).

instruments
La presa de dades es va dur a terme mitjançant di-

versos qüestionaris, gràcies als quals es va obtenir in-
formació sobre el sexe, si feien activitat fisicoesportiva 
en temps d’oci i la freqüència setmanal de pràctica. En 
segon lloc, mesurem el seu autoconcepte físic gràcies al 
Qüestionari d’Autoconcepte Físic (CAF) elaborat per 
Goñi, Ruiz de Azúa i Rodríguez (2004), en el qual es 
poden establir les dimensions següents: habilitat física 
(H), condició física (C), atractiu físic (A), força (F). A 
més a més, mesura l’autoconcepte físic general (AFG) 
i l’autoconcepte general (AG). Aquest instrument està 
format per 36 ítems, 20 d’aquests redactats de  manera 
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directa i 16 de manera inversa. Es va contestar mit-
jançant una escala de l’1 al 4: 1 és un grau de desacord 
alt amb el que dicta l’ítem i 4, un grau d’acord alt.

Les anàlisis de fiabilitat (Alfa de Cronbach) origi-
nals (Goñi, Ruiz de Azúa, & Liberal, 2004) van ser de 
0,80 per a habilitat física, 0,83 per a força, 0,84 per 
a condició física i 0,88 per a atractiu físic; per a les 
subescales d’autoconcepte físic general va ser de 0,88 
i per a la d’autoconcepte general, 0,79. S’ha utilitzat 
en diversos estudis en què s’ha demostrat la capaci-
tat d’aquest instrument per mesurar aquest constructe. 
Goñi, Ruiz de Azúa i Rodríguez (2004), per exemple, 
van aplicar el qüestionari a diversos grups de pobla-
ció, un d’adolescents i un altre d’universitaris, i es va 
poder observar com en dimensions com l’habilitat fí-
sica, condició física i força les puntuacions decreixien 
amb l’edat. En un altre estudi fet per Goñi, Ruiz de 
Azúa i Liberal (2004) sobre 343 estudiants d’entre 13 
i 16 anys de les províncies de Burgos i Guipúscoa, 
les dades van indicar l’existència de diferències entre 
nois i noies a favor dels nois, encara que en la mesura 
autoconcepte general la diferència és menys significa-
tiva. 

Procediment
Per desenvolupar aquesta investigació, hem se-

guit un tipus de metodologia no experimental (Ramos 
et al., 2004) identificada com de tipus transversal o 
també anomenada correlacional (Salkind, 1999), en el 
qual s’usa l’enquesta com a eina per a la presa de da-
des sense produir-se en cap moment manipulació de 
les variables objecte d’estudi. Les tècniques estadísti-
ques utilitzades van ser T-student i ANOVA d’un fac-
tor, la qual cosa ens ha permès observar si la variació 

en el valor obtingut per a la variable autoconcepte, en 
les seves múltiples dimensions, ha tingut una varia-
ció significativa en funció de la condició d’individus 
actius i la seva freqüència de pràctica setmanal. El 
processament de les dades es va fer mitjançant paquet 
informàtic SPSS versió 15.0.

Per a la recollida de dades, vam ser als centres esco-
lars seleccionats, on vam demanar permís prèviament. 
Els qüestionaris van ser autoadministrats, encara que es 
van explicar adequadament i es va estar present men-
tre eren complimentats per resoldre possibles dubtes. Es 
van reomplir a l’aula, i la durada mitjana era de 15 mi-
nuts. Les dades recollides van fer possible distribuir 
la mostra en grups que indicaven l’existència o no de 
pràctica física i la seva freqüència setmanal d’activitat 
(taula 1). Després d’aquesta organització, vam poder 
avaluar les puntuacions obtingudes en les diferents sub-
escales del CAF.

Resultats
Fiabilitat de l’instrument

Les anàlisis de fiabilitat fetes per al nostre estu-
di mostren uns nivells adequats, de tal forma que s’ha 
obtingut una consistència interna alta, mesurada a tra-
vés d’Alfa de Cronbach, per a la mostra general (H, 
 = 0,76; C,  = 0,82; A,  = 0,79; F,  = 0,77; AFG, 
 = 0,80; AG,  = 0,72) i per als subgrups que prac-
ticaven 1 dia o menys a la setmana (H,  = 0,73; C, 
 = 0,80; A,  = 0,79; F,  = 0,76; AFG,  = 0,80; 
AG,  = 0,72), els que ho feien 2 o 3 (H,  = 0,75; C, 
 = 0,80; A,  = 0,77; F,  = 0,74; AFG,  = 0,77; 
AG,  = 0,71) i els que practicaven 4 dies o més (H, 
 = 0,76; C,  = 0,79; A,  = 0,78; F,  = 0,74; AFG, 
 = 0,77; AG,  = 0,71).

Total
n (%)

Nois
n (%)

Noies
n (%)

Pràctica

No 833 (40,07 %) 221 (22,81 %) 612 (55,14 %)

Sí 1.246 (59,93 %) 748 (77,19 %) 498 (44,86 %)

Freqüència

A 177 (14,21 %) 76 (10,16 %) 101 (20,28 %)

B 580 (46,55 %) 323 (43,18 %) 257 (51,61 %)

C 489 (39,25 %) 349 (46,66 %) 140 (28,11 %)

A = 1 dia o menys a la setmana; B = 2 o 3 dies a la setmana; C = 4 o més dies a la setmana.

4 
Taula 1 

Distribució de la mostra



  

31

Freqüència de pràctica física i autoconcepte físic multidimensional en l’adolescència

ed
u

c
ac

ió
 f

ís
ic

a

Apunts. Educació Física i Esports. 2011, núm. 105. 3r trimestre, pàg. 28-34. ISSN-0214-8757

comparacions entre grups i intra grups
Les dades trobades en aquest treball indiquen que, 

en la mostra total, els participants actius van obtenir mi-
llors resultats en totes les subescales del CAF que els 
que no ho eren, i les majors diferències eren en habili-
tat física (t 2077 = –16,17; p < 0,001), condició física 
(t 2077= –19,42; p < 0,001) i força (t 2077 = –15,58; 
p < 0,001). En nois, les diferències entre participants 
actius i no actius van ser significatives, i les majors 
distàncies es trobaven en la subescala condició física 
(t 967 = –10,73; p < 0,001). Les noies actives van obtenir 
sempre diferències a favor seu, i les més importants eren 
en condició física (t 1108 = –9,01; p < 0,001). No obstant 
això, en tots els casos no van ser significatives, com en 
atractiu físic (t 1031,08 = –,90; p > 0,05) (taula 2).

En analitzar els resultats obtinguts en les subescales 
del CAF d’acord amb la freqüència setmanal de pràcti-
ca física, vam poder veure que, per a la mostra general 
i en tots els casos, com més gran era la freqüència de 
pràctica augmentava la percepció d’autoconcepte físic. 
No obstant això, encara que en gairebé tots els casos 
la variació va ser significativa, en autoconcepte gene-
ral no va ser així (F[2,1243]=1,10, p > 0,05). Pel que 
fa a nois, va ocórrer igual, atès que en tots els casos 
va haver-hi un augment a mesura que creixia la fre-

qüència de pràctica, excepte en el cas d’autoconcepte 
general, en què les diferències no van ser significati-
ves (F[2,745] = 1,62, p > 0,05). Pel que fa a noies, 
l’augment de l’autoconcepte va succeir només en ha-
bilitat física (F[2,495] = 11,41, p < 0,001), con-
dició física (F[2,495] = 14,15, p < 0,001) i força 
(F[2,495] = 12,35, p < 0,001), perquè en els altres ca-
sos no es va generar aquest patró (taula 3).

La prova de Levene (taula 4) ens va indicar que po-
díem acceptar en tots els casos, en aplicar ANOVA d’un 
factor per a la mostra total i per sexe, que les variàncies 
entre grups eren homogènies, atès que en cap cas va ha-
ver-hi significació (p > 0,05). Gràcies a això, vam poder 
emprar la tècnica de Scheffé per comparar els subgrups.

L’estudi fet per conèixer en profunditat les diferèn-
cies entre grups ens va donar l’oportunitat d’observar 
que, per a la mostra general, les diferències entre grups 
en les subescales habilitat física i condició física van 
ser sempre significatives (p < 0,001). En la subescala 
atractiu físic no hi havia diferències significatives entre 
practicar 1 vegada o menys a la setmana i fer-ho 2/3, 
encara que sí en el cas de fer-ho 4 dies o més respec-
te als grups restants (p < 0,05), tal com succeïa també 
amb la subescala autoconcepte físic general (p < 0,01; 
p < 0,001) (taula 5). 

Habilitat física Condició física Atractiu físic Força AC físic general AC general

Pràctica
t-student

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

Total No 15,59 ***
(3,36)***

14,34***
(3,50)***

16,00***
(3,62)***

13,90***
(3,07)***

16,75***
(3,63)***

18,48***
(3,11)***

Sí 17,97***
(3,25)***

17,41***
(3,56)***

16,95***
(3,60)***

16,20***
(3,44)***

18,16***
(3,59)***

19,33***
(3,14)***

t –16,17*** –19,42*** –5,91*** –15,93*** –8,71*** –6,01***

Nois No 16,41***
(3,49)***

15,58***
(3,50)***

16,03***
(3,49)***

15,35***
(3,19)***

17,03***
(3,51)***

18,13***
(3,05)***

Sí 18,55***
(3,02)***

18,33***
(3,29)***

17,46***
(3,27)***

17,26***
(3,15)***

18,80***
(3,21)***

19,45***
(3,19)***

t –8,28*** -10,73*** –5,61*** –7,89*** –7,07*** –5,46***

Noies No 15,29***
(3,26)***

13,89***
(3,39)***

15,99***
(3,67)***

13,38***
(2,85)***

16,66***
(3,67)***

18,61***
(3,13)***

Sí 17,10***
(3,40)***

16,04***
(3,51)***

16,20***
(3,93)***

14,60***
(3,24)***

17,19***
(3,91)***

19,14***
(3,05)***

t –9,01*** -10,33*** –,90*** –6,63*** –2,37*** –2,83***

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

5 
Taula 2 
Nivell d’autoconcepte segons la pràctica física, per a la mostra total i per sexe
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Habilitat física Condició física Atractiu físic Força AC físic general AC general

F/S
t-student

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

M
(DT)

Total 1 dia o menys 16,66
(3,55)

15,66
(3,53)

16,47
(3,69)

14,87
(3,34)

17,53
(3,61)

19,10
(3,12)

2 o 3 dies 17,72
(3,16)

17,01
(3,42)

16,75
(3,60)

15,78
(3,38)

17,85
(3,56)

19,27
(3,09)

4 dies o més 18,75
(3,05)

18,52
(3,38)

17,37
(3,53)

17,18
(3,29)

18,76
(3,54)

19,47
(3,20)

F 31,93*** 52,95*** 5,86** 39,70*** 11,89*** 1,10

Nois 1 dia o menys 17,42
(3,30)

16,53
(3,63)

16,46
(3,64)

16,36
(3,14)

17,66
(3,34)

18,86
(3,15)

2 o 3 dies 18,33
(2,96)

17,99
(3,15)

17,20
(3,24)

16,91
(3,16)

18,44
(3,20)

19,45
(3,13)

4 dies o més 19,01
(2,93)

19,03
(3,15)

17,91
(3,15)

17,78
(3,05)

19,39
(3,07)

19,58
(3,26)

F 10,60*** 22,20*** 7,90*** 10,23*** 13,21*** 1,62

Noies 1 dia o menys 16,08
(3,63)

15,00
(3,31)

16,48
(3,75)

13,75
(3,04)

17,43
(3,82)

19,29
(3,09)

2 o 3 dies 16,95
(3,24)

15,78
(3,36)

16,18
(3,94)

14,36
(3,10)

17,11
(3,84)

19,05
(3,04)

4 dies o més 18,11
(3,26)

17,25
(3,60)

16,04
(4,05)

15,67
(3,39)

17,18
(4,12)

19,21
(3,04)

F 11,41*** 14,15*** ,37 12,35*** ,23 ,27

F/S= freqüència de pràctica setmanal; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

5 
Taula 3 
Nivell d’autoconcepte segons la freqüència de pràctica física, en mostra total i per sexe

Habilitat física Condició física Atractiu físic Força AC físic general AC general

Total ,65  ,19  ,65  ,41 ,33 ,47

Nois ,59  ,45 1,52  ,08 ,04 ,71

Noies ,32 1,44  ,86 1,81 ,47 ,41

NOTA: cap cas no va ser significatiu.

4 
Taula 4 

Prova 
d’homogeneïtat de 

variàncies  (Levene)

 
Grups segons dies 

de pràctica setmanal

 
Habilitat física

 
Condició física

 
Atractiu físic

 
Força

 
AC físic general

 
AC general

Dif./Sig. Dif./Sig. Dif./Sig. Dif./Sig. Dif./Sig. Dif./Sig.

Total (1 o menys)-(2/3) –1,06*** 1,36*** –,28** –,91*** –,32*** –,17

(1 o menys)-(4 o més) –2,10*** –2,87*** –,90** –2,31*** –1,23*** –,37

(2/3)-(4 o més) –1,04*** –1,51*** –,62** –1,40*** –,91*** –,21

Nois (1 o menys)-(2/3) –,90*** –1,47*** –,74** –,55*** –,78*** –,59

(1 o menys)-(4 o més) –1,59*** –2,51*** –1,44** –1,43*** * –1,73*** –,73

(2/3)-(4 o més) –,69*** –1,04*** –,70** –,88*** –,95*** –,14

Noies (1 o menys)-(2/3) –,87*** –,78*** ,30** –,61*** ,31*** ,24

(1 o menys)-(4 o més) –2,03*** –2,25*** ,44** –1,92*** ,25*** ,08

(2/3)-(4 o més) –1,16*** –1,47*** ,14** –1,31*** –,07*** –,16

* p <0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

5 
Taula 5 
Comparacions múltiples segons freqüència de pràctica física setmanal
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discussió i conclusions
Aquest treball utilitza un instrument que contribueix 

a l’estudi de l’autoconcepte físic multidimensional, cons-
tructe molt apropiat per explicar comportaments relatius a 
la pràctica física (Zulaica, 1999). Ens hem basat en argu-
ments com els de Tomás (1998), que consideren la pràcti-
ca física continuada, gràcies a la millora de les competèn-
cies físiques i altres aspectes com l’aparença física, com 
una eina per millorar la percepció de l’autoconcepte físic, 
així com de l’autoconcepte general. Els resultats trobats 
en el nostre estudi avalen aquesta postura i contribueixen 
a reforçar els efectes de l’activitat física esportiva sobre 
la salut psicològica de les persones. Autors com Goñi i 
Zulaica (2000) anunciaven que la millora en la percepció 
d’autoconcepte físic podria tenir implicacions en la per-
cepció general del concepte personal.

Hi ha evidències en altres estudis que coincideixen 
amb els resultats trobats en la nostra investigació. Pas-
tor i Balaguer (2001) van trobar resultats positius en la 
correlació entre pràctica física i competència percebu-
da, tant en nois com en noies, encara que en nois ocor-
ria en l’adolescència primera i mitjana, i en noies no-
més en l’adolescència mitjana. D’altra banda, un estudi 
sobre adolescents espanyols va indicar que els qui feien 
pràctica física extraescolar tenien millors puntuacions 
en l’autoconcepte físic que els que no la duien a terme 
(Hellín, 2007). Candel et al. (2008), en analitzar les res-
postes de 226 adolescents de la regió de Múrcia en edats 
compreses entre els 16 i els 19 anys, van posar de ma-
nifest que el grup que feia algun tipus d’activitat física 
tenia puntuacions superiors en els següents factors de 
l’autoconcepte: acadèmic, social, familiar i físic.

D’altra banda, la literatura consultada ofereix estu-
dis, com el fet per Moreno, Atienza i Balaguer (1997), 
que assenyalen com l’autoconcepte físic millora quan 
una persona fa exercici físic amb regularitat. A més a 
més, Moreno, Moreno i Cervelló (2007) van demostrar, 
a través d’un estudi, que els adolescents que practicaven 
activitat física, i sobretot si es duia a terme ben sovint, 
experimentaven una millora de les percepcions en com-
petència percebuda, atractiu corporal, condició física i 
força, i els nois eren els que presentaven millors pun-
tuacions. Alvariñas i González (2004) van fer un estu-
di sobre estudiants entre 14 i 17 anys de la província 
de la Corunya i van comprovar com aquelles persones 
que feien més quantitat d’exercici físic tenien una millor 
percepció de les seves competències físiques que les que 
eren sedentàries, igual que una major satisfacció amb el 
seu aspecte físic.

En el nostre treball, hem trobat dades que coincidei-
xen amb les comentades anteriorment, atès que revelen 
una major percepció de l’autoconcepte físic quan es fa 
més activitat físic esportiva setmanal. Per a la mostra 
total, i pel que fa a nois, es produeix un augment en 
cada factor del qüestionari utilitzat que demostra les si-
milituds amb aquests estudis. No obstant això, en el cas 
de les noies no ocorre en les subescales atractiu físic i 
autoconcepte físic general. No queda clar si es pot ge-
neralitzar com una diferència estable entre nois i noies, 
encara que sí que pot ser un punt de partida per a inves-
tigacions posteriors.

Els nostres resultats deixen en l’aire conclusions 
extretes en altres treballs, com el dut a terme per Goñi 
i Zulaica (2000) entre escolars, el qual va indicar que 
aquells que eren actius tenien millor percepció de 
l’autoconcepte; i no sols això, sinó que els que par-
ticipaven amb més freqüència tenien millors resultats 
que els altres. A més a més, anys enrere, McDonald 
i Hodgdon (1991) i altres autors van assenyalar que 
la pràctica d’exercici millorava l’autoconcepte glo-
bal, però era necessari dur-lo a terme com a mínim 
tres vegades a la setmana, amb una durada important 
i, perquè es veiessin els resultats, mantenir-lo al llarg 
del temps (Leith, 1994; Frederick & Ryan, 1993). És 
cert que, per a la mostra total i en nois, la tendència 
coincideix amb allò que s’ha postulat en aquests tre-
balls, encara que cal assenyalar la falta de significa-
ció. No obstant això, en noies no es reprodueix aquest 
patró de comportament i no s’aprecia una millora de 
l’autoconcepte general a mesura que es practica amb 
major freqüència setmanal.

A la llum dels nostres resultats, hem de dir que la 
pràctica física condueix a millorar la percepció de 
l’autoconcepte físic i general, encara que no queda clar 
que tingui conseqüències generalitzades per a tota la 
població quan tenim en compte la freqüència amb què 
es practica. Podem concloure el nostre treball exposant 
una sèrie d’idees que creiem importants: d’una banda, 
Marsh (1986) considerava que si volem realitzar un pro-
grama d’activitat amb la finalitat d’incidir sobre certs 
aspectes, hem de tenir en compte la durada, intensitat, 
planificació, objectius i continguts; d’una altra, Marcha-
go (1991) creu a més a més que s’ha d’adaptar a les 
circumstàncies específiques de cada cas i que els exerci-
cis s’han de succeir en l’ordre programat, de tal forma 
que es respecti l’ordre en què estaven previstos per no 
incórrer en errors que impedeixin assolir els objectius 
previstos. 
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