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resum
La investigació en les ciències de l’activitat física i l’esport ha estat influenciada prioritàriament per procediments quantitatius 

adaptats d’altres àrees del coneixement. L’aparició de nous paradigmes, mètodes i procediments d’investigació ens ofereix un nom-
bre més gran de possibilitats de combinació d’instruments per a l’anàlisi de l’activitat física i l’esport que pot enriquir tot el procés 
investigador. En aquest article presentem, mitjançant exemples d’investigacions, els mètodes mixtos (Mixed Method Approach), 
que proposen conjugar dades de naturalesa quantitativa i qualitativa en el mateix estudi. Aquesta nova perspectiva metodològica 
s’està refermant amb força en l’última dècada d’acord amb la necessitat actual de plantejaments més integrats en la investigació de 
la motricitat humana. 

Paraules clau: metodologia mixta, investigació en activitat física i esport

abstract
Mixed Methods in the Research of Sciences of Physical Activity and Sport

Research in Science of Physical Activity and Sport has been influenced primarily by quantitative procedures 
adapted from other areas of knowledge. The emergence of new paradigms, research methods and procedures offers us 
as more possible combinations of tools for the analysis of physical activity and sport that can enrich the entire research 
process. This paper introduces the mixed methods (Mixed Method Approach) using examples of various studies. These 
methods combine quantitative and qualitative data in the same study. This new methodological approach has taken 
hold strongly in the past decade given the current need for a more integrated approach to the investigation of human 
movement.
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introducció
La investigació en les ciències de l’activitat física i 

l’esport és molt recent i ha estat habitualment influen-
ciada per procediments de tipus quantitatiu (e. g., test 
de condició física); però en les últimes dècades la ba-
lança a favor de la metodologia qualitativa (e. g., en-
trevistes d’opinió) s’ha equilibrat (Heinemann, 2003). 
Avui en dia comença a estar superada la poca recipro-
citat entre els enfocaments qualitatius i els quantitatius 
per cercar la complementarietat i integració en un ma-
teix estudi (Camerino, 1995). El camí que s’ha de seguir 
és la nova perspectiva metodològica denominada mèto-
des mixtos –Mixed Method– (Creswell & Plano Clark, 

2007;  Tashakkori & Creswell, 2007, 2008; Teddlie & 
Tashakkori, 2006), que comença a ser aplicada en la in-
vestigació d’esports, l’activitat física i la dansa dins les 
ciències de l’activitat física i l’esport (Camerino, Cas-
tañer, & Anguera, 2012).

noves perspectives d’investigació
L’aparició dels mètodes mixtos s’ha denominat la 

“revolució silenciosa” (Johnson, Onwuegbuzie, & Tur-
ner, 2007; O’Cathain, 2009), ja que no es limiten a la 
simple recollida de dades de diferent naturalesa, sinó 
que impliquen la combinació de la lògica inductiva amb 
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la deductiva (Bergman, 2010) de manera mixta al llarg 
de tot el procés investigador, comprenent el plante-
jament del problema, la recollida-anàlisi de dades, la 
interpretació de resultats, i l’informe final (Wolcott, 
2009).

Aquesta nova perspectiva requereix:

•	 Delimitar l’objecte d’estudi amb major amplitud 
per comprendre’n tota la complexitat.
•	 Utilitzar de forma conjunta instruments de recopi-

lació de dades (e. g., entrevistes d’opinió de l’es-
portista amb observació sistemàtica del seu entre-
nament).
•	 Conjugar els resultats d’aquestes tècniques mit-

jançant procediments d’anàlisi integrada (e. g., 
combinar el resultat de les entrevistes de satisfac-
ció dels pares amb l’observació sistemàtica de l’es-
port escolar).

A continuació desenvoluparem els mètodes mixtos 
amb exemples d’estudis sobre l’esport i activitat física 
(Camerino et al., 2012) aplicant aquesta nomenclatura:

•	 	QUAN:	 quan	 les	 dades	 d’ordre	 quantitatiu	 són	
preeminents.

•	 	QUAL:	quan	les	dades	d’ordre	qualitatiu	són	pre-
eminents.

•	 	Quan: quan les dades d’ordre quantitatiu són com-
plementàries.

•	 	Qual: quan les dades d’ordre qualitatiu són com-
plementàries.

Característiques dels mètodes mixtos
Greene i Caracelli (2003) defineixen cinc caracterís-

tiques dels mètodes mixtos:

a)  Triangulació o recerca de convergència de resul-
tats;

b)  Complementarietat o examen del solapament en 
les facetes d’un fenomen;

c)  Iniciació o descobriment de paradoxes o contra-
diccions;

d)  Desenvolupament seqüencial dels instruments en-
tre si;

e)  Expansió o extensió del projecte a mesura que 
avança.

EXEMPLE 1
Les activitats físiques femenines (Moreno, Martínez, & 
Alonso, 2006): observació de tipus de pràctiques femenines 
(QUAL); qüestionaris de satisfacció (QUAN) i entrevista a 
dones practicants de diferents edats (QUAL).
•   Triangulació de resultats dels tres instruments (QUAL/

QUAN/QUAL). 
•   Complementarietat: comparar l’observació amb l’en

trevista (QUAL/QUAL).
•   Iniciació: contrast entre el qüestionari i l’entrevista (QUAN/

QUAL).
•   Desenvolupament: a partir de l’observació es desenvolupa 

l’entrevista (QUAL/QUAL).
•   Expansió: programar noves ofertes d’activitats en un mu

nicipi.

Dissenys d’investigació 
en mètodes mixtos

Amb aquestes característiques es poden derivar di-
ferents tipus de dissenys (Tashakkori & Teddlie, 2003), 
que responen a les característiques anteriors i que tot se-
guit exemplificarem. Els quatre dissenys principals són: 
de triangulació, d’incrustació de dominància, d’explora-
ció seqüencial i d’explicació seqüencial.

Dissenys de triangulació
La triangulació és el procediment més utilitzat 

(Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell, Plano Clark, 
Gutmann, & Hanson, 2003), i la seva finalitat consisteix 
en la confrontació d’informacions complementàries so-
bre el mateix episodi (Morse, 1991; Riba, 2007) amb el 
propòsit de comprendre’l millor (vegeu fig. 1).

Encara que poden coexistir, els dissenys de triangu-
lació es distingeixen en quatre tipus:

QUAN

QUAL

Interpretació basada en resultats

QUAN+QUAL

5 
Figura 1 
Disseny de triangulació (adaptat de Creswell & Plano Clark, 2007, 
p. 63)
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Triangulació de dades. Partim de diferents fonts de 
dades en un mateix estudi i distingim els mètodes que 
les produeixen per ser harmonitzats.

EXEMPLE 2
Nivell inicial d’un equip d’handbol durant la pretemporada 
(Gil, Capafons, & Labrador, 1993), basat en paràmetres 
de la condició física del test de Bosco (QUAN) i efectivitat 
tàctica amb observacions sistemàtiques de l’atac organitzat 
(QUAL). 

Triangulació d’investigadors. Participen dife-
rents investigadors en un mateix estudi per minimit-
zar les desviacions derivades dels factors humans, 
comparant cadascun dels seus resultats de la inves-
tigació.

EXEMPLE 3
L’activitat física extraescolar en un col·legi (Luengo, 2007) 
a partir de: una enquesta de satisfacció passada als pares 
(QUAN), una entrevista als educadors (QUAL) i una enquesta 
als participants en competicions escolars (QUAN) (Camerino, 
et al, 2012). 

Triangulació de teories. Múltiples perspectives per 
interpretar els resultats d’un estudi, estenent les possibi-
litats de produir coneixement. 

EXEMPLE 4
Les activitats físiques practicades per les dones joves (Alfaro, 
2008) des de diferents perspectives conceptuals: sociològica 
(rols socials i gènere), psicològica (la teoria de les metes) i 
antropològica (teoria psicoanalítica). 

Triangulació metodològica. S’utilitzen distints mèto-
des i instruments per a un mateix problema d’investi-
gació.

EXEMPLE 5
L’eficàcia comunicativa d’un entrenador (Torregrosa, Sousa, 
Viladrich, Vilamarín, & Cruz, 2008) en competició amb: 
observacions sistemàtiques de gravacions en vídeo de la 
seva comunicació verbal en els partits (QUAN) i entrevistes 
d’opinió fetes als jugadors sobre l’eficàcia de la comunicació 
de l’entrenador. 

Dissenys incrustats de dominància
En aquesta ocasió treballem amb un tipus de dades 

dominants	(QUAN	o	QUAL)	i	cerquem	altres	dades	de	

naturalesa	 variada,	 com	un	 suport	 secundari	 (Quan	o	
Qual),	 que	 exerceixen	 un	 paper	 complementari	 i	 que	
estan supeditades a les primeres (vegeu fig. 2). Aquests 
dissenys són adequats per a estudis complexos i longi-
tudinals, com els fets sobre la condició física de grans 
mostres de població. 

EXEMPLE 6
Estudi de l’efecte d’un programa de manteniment físic a 
partir de mesures antropomètriques de l’índex de massa 
corporal mesurant l’altura i el pes (QUAN), i després de les 
ses sions entrevistes en profunditat del canvi d’hàbits alimen
taris i d’activitat física dels participants en la seva vida quo
tidiana (qual). 

Dissenys exploratoris 
seqüencials

En aquest cas els resultats del primer mètode qualita-
tiu permeten ajudar a desenvolupar o informar el segon 
mètode quantitatiu (Greene & Caracelli, 2003). La con-
dició bàsica d’aquest disseny rau en el fet que fa falta 
l’exploració prèvia, ja que no es disposa d’instruments 
o mesures, perquè es desconeixen les variables i perquè 
no existeix un marc teòric. 

Aquest disseny s’inicia amb l’obtenció de dades 
qualitatives per explorar el fenomen, i després es 
construeix una etapa quantitativa, els resultats de la 
qual es connectaran amb la fase qualitativa (vegeu 

QUAN

qual

Interpretació basada en

resultats QUAN (qual)

O bé

QUAL

quan

Interpretació basada en

resultats QUAL (quan)

5 
Figura 2 
Disseny incrustat de dominància (extret de Creswell & Plano Clark, 
2007, p. 68)
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fig. 3). Malgrat aquest caràcter explorador inicial, és 
el disseny que millor s’acomoda a l’estudi de fenò-
mens inconcrets i intangibles on les variables encara 
són desconegudes (Creswell, 1999; Creswell & Plano 
Clark, 2007; Creswell et al., 2003).

EXEMPLE 7
Les conductes no verbals dels professors d’educació física 
segons la seva experiència. Amb un sistema d’observació de 
la conducta gestual categoritzem professionals de diferents 
anys d’exercici (quan), després d’observacions exploratòries 
qualitatives inicials (QUAL) sobre la comunicació paraverbal 
de diferents docents (Castañer, Camerino, Anguera, & 
Jonsson, 2011).

Dissenys explicatius seqüencials
Es tracta d’un disseny de dues etapes on es pretén 

que les dades qualitatives ajudin a explicar els resultats 
quantitatius obtinguts inicialment i així poder desen-
volupar més els resultats quantitatius (Creswell, 1999; 
Creswell & Plano Clark, 2007; Creswell et al., 2003) 
(vegeu fig. 4).

EXEMPLE 8
Apreciació estètica de la dansa amb dos instruments: cap
tura inicial de paràmetres cinemàtics per mitjà del body 
motion capture (fig. 5) (QUAN) de tècniques de dansa con
temporània i qüestionaris de preguntes obertes (qual) a es
tudiants de ciències de l’activitat física i esports sobre la 

QUAN
Interpretació basada en

resultats QUAN        qual
qual

5 
Figura 4 
Disseny explicatiu seqüencial (adaptat de Creswell & Plano Clark, 
2007, p. 73)

QUAL
Interpretació basada en

resultats QUAL        quan
quan

5 
Figura 3 
Disseny exploratori seqüencial (adaptat de Creswell & Plano Clark, 
2007, p. 76)

5 
Figura 5 
Captura d’imatges (body motion capture) de tècniques de dansa contemporània (Castañer, Torrents, Morey, & Jofre, 2012)



  

35

Mètodes mixtos en la investigació de les ciències de l’activitat física i l’esport

C
IÈ

N
C

IE
S

 H
U

M
AN

ES
 I 

S
O

C
IA

LS
 –

 f
Ò

R
U

M
 “

jO
S

é 
M

AR
íA

 C
Ag

Ig
AL

”

Apunts. Educació Física i Esports. 2013, núm. 112. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 31-36. ISSN-0214-8757

percepció estètica d’aquestes tècniques, visualitzades en 
imatges reals de la captura del moviment (Castañer et al., 
2012).

Malgrat que aquest disseny s’inicia quantitati-
vament, els investigadors generalment posen major 
èmfasi en el mètode qualitatiu que en el quantitatiu. 
Dins l’activitat física s’utilitza en estudis amb bastant 
mostra, especialment quan l’investigador vol primer 
prendre dades quantitatives i formar grups basats en 
resultats quantitatius per després efectuar un estudi 
qualitatiu amb aquests grups determinant que les carac-
terístiques quantitatives dels participants guiïn un mos-
tratge en la fase qualitativa (Morgan, 1998; Tashakkori 
& Teddlie, 2003). 

Discussió i conclusions finals
Després d’exposar el desenvolupament dels dissenys 

que es deriven dels mètodes mixtos, resulta necessari 
efectuar un balanç objectiu dels beneficis que reporten, 
així com de les dificultats i reptes de futur. 

Els principals avantatges han estat comentats àmplia-
ment	per	diversos	autors	(Todd,	Nerlich,	&	McKeown,	
2004), i es concreten en els aspectes següents:

•	 La perspectiva és més completa, integral i holísti-
ca, explorant-se diversos nivells o dimensions del 
problema d’estudi. 
•	 Es facilita la formulació del problema i el seu em-

marcament conceptual (Brannen, 1992).
•	 La riquesa de les dades és molt més gran, atès 

que no hi ha limitació quant a la diversitat de 
les fonts de procedència i a la naturalesa de la 
informació. 
•	 Es potencia la creativitat teòrica, amb nombrosos 

procediments crítics de valoració (Clarke, 2004).
•	 En combinar mètodes, augmenten les possibili-

tats d’ampliar les dimensions d’un estudi (Morse, 
2003;	Newman,	Ridenour,	Newman,	&	De	Mar-
co, 2003).
•	 S’aconsegueix una major i millor exploració i 

explotació de les dades, i permeten una presen-
tació més suggeridora de resultats (Todd et al., 
2004), ja que no consten únicament taules numè-
riques.

Indubtablement, es tracta d’aspectes positius de di-
versa importància, que, individualment i en conjunt, 

mostren els grans avantatges dels dissenys dels mètodes 
mixtos.	No	obstant	això,	queden	pendents	grans	reptes,	
que esperem que en alguns anys s’aconsegueixin resol-
dre satisfactòriament:

•	 Es requereix una formació metodològica tant en 
metodologia qualitativa com en quantitativa, la 
qual cosa no és habitual, atesa la tradició inves-
tigadora	de	les	últimes	dècades	(Todd	&	Nerlich,	
2004).
•	 Han d’establir-se criteris clars per a l’avaluació 

d’estudis fets amb mètodes mixtos (Onwuegbuzie 
& Johnson, 2006).
•	 Han de desmitificar-se aspectes que han estat con-

siderats tabú o polèmics, per acceptar-los amb nor-
malitat, modificant la perspectiva des de la qual 
s’han enjudiciat per resoldre dilemes d’investigació 
de manera global (Yardley, 2000). 

L’extrema dificultat de l’estudi de l’activitat física i 
l’esport pot ser abordada millor tenint en compte les re-
lacions dinàmiques que s’estableixen entre els seus ele-
ments mitjançant els mètodes mixtos que ens hi aproxi-
min (Camerino et al., 2012).

agraïments
Aquest treball forma part de les investigacions se-

güents:

•	 Grup de recerca i innovació en dissenys (GRID). 
Tecnologia i aplicació multimèdia i digital als 
dissenys observacionals, subvencionat per la 
Generalitat de Catalunya durant el període 2009-
2013.
•	 Observació de la interacció en esport i activitat fí-

sica: Avenços tècnics i metodològics en registres 
automatitzats qualitatius-quantitatius, subvencio-
nat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desen-
volupament i Innovació del Ministeri d’Educació 
i Ciència (DEP2012-32124), durant el període 
2012-2016.
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