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resum
Aquest article analitza si la pràctica d’esport extraescolar augmenta l’esportivitat a partir de tres mostres de primària i secundària 

obligatòria (10 a 15 anys) d’un barri de la ciutat de Barcelona. En les dues primeres mostres es practica esport extraescolar. En 
la tercera mostra, que actua com a grup de control, només es practica esport curricular. L’instrument d’avaluació de l’esportivitat 
és la Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale (MSOS-20). Els resultats assenyalen que l’esport extraescolar genera 
diversos valors lligats a l’esportivitat (esforç, etc.) per sobre de l’esport curricular. No obstant això, l’esperit competitiu de l’esport 
extraescolar disminueix en valors d’esportivitat com la imparcialitat.

Paraules clau: esport extraescolar i curricular, esportivitat, competitivitat

abstract
Sportspersonship in School and Extracurricular Sports

This paper examines whether doing extracurricular sports increases sportspersonship based on three samples of 
primary and lower secondary education (aged 10 to 15) students in a neighbourhood of the city of Barcelona. The first 
two samples did extracurricular sports. The third sample, which was a control group, only did curricular sport. The 
sportspersonship assessment tool was the Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale (MSOS-20). Our findings 
indicate that extracurricular sports generate multiple values linked to sportspersonship (effort, etc.) to a greater extent 
than curricular sport. However, the competitive spirit of extracurricular sports decreases in sportspersonship values such 
as impartiality.
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Introducció 
Hi ha un creixent interès per part de l’Administra-

ció i del món de l’educació a promoure una pràctica 
esportiva escolar (curricular i extraescolar) capaç de 
generar conductes morals (Weiss & Gill, 2005). La 
societat del segle xxi necessita que l’esport en edat 
escolar aconsegueixi dotar els joves esportistes de re-
cursos cognitius, socials i ètics (Petitpas, Cornelius, 
Van Raal te, & Jones, 2005). Un objectiu, entre altres, 
seria també allunyar-los de conductes de risc (violèn-
cia, droga, alcohol) (Nicholas, 2008). Hi ha abundant 
bibliografia que assenyala que determinats programes 
lligats a la pràctica esportiva escolar generen valors i 
conductes com el joc net, cooperació, responsabilitat, 

empatia i autocontrol (Côté, 2002; Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Llopis, 2010). No obstant això, també és 
cert que altres estudis assenyalen que la participació 
esportiva escolar de nens i adolescents no assegura, per 
si mateixa, sense un programa ben arrelat, l’aprenen-
tatge de valors. Per aquests motius mesurarem l’espor-
tivitat (Shields, Bredemeir, La Voi, & Power, 2005; 
Velardo, Elliot, Filiault, & Drummond, 2010) de tres 
mostres: dues practiquen esport extraescolar i una ter-
cera només el practica a l’escola (esport curricular). 
Les tres mostres s’ubiquen en un barri de Barcelona 
de classe mitjana-baixa. La primera hipòtesi cerca sa-
ber si el compromís amb l’esport extraescolar acaba 
sent beneficiós per a l’esportivitat. La segona hipòtesi 
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 cerca constatar si aquesta possible major esportivitat 
extracurricular augmenta amb programes específics 
(en aquest cas denominat Foment de l’esportivitat) que 
promouen motivacions constructives (cooperació i res-
pecte) i eviten les conflictives com la victòria a qualse-
vol preu. Com assenyalen Cruz i col·laboradors (Cruz, 
Valiente, Torregrosa, & Boixadós, 2001), el primer 
objectiu de l’esport curricular i extraescolar és educa-
tiu i formatiu; la victòria està en funció d’haver acon-
seguit el primer objectiu. 

Marc teòric
No està clar si l’augment de la pràctica esportiva 

comporta més esportivitat: la investigació no ho acaba 
de definir. Una atmosfera d’alta competitivitat pot aca-
bar desembocant en conductes antisocials, com actituds 
violentes, agressives i de baixa esportivitat (Bredeme-
ier, 1995; Lemyre, Roberts, & Ommundsen, 2002). La 
diferència entre un esport escolar conflictiu i un altre 
esport escolar constructiu depèn de moltes variables 
(protectives o de risc); algunes d’aquestes són el paper 
de l’escola, de la família o del club esportiu i dels seus 
entrenadors (Boixadós, Cruz, Torregrosa, & Valiente, 
2004; Petitpas, 2011; Torregrosa et al., 2007; Vellaa, 
Oadesa, & Crowea, 2011). Altres motivacions proce-
deixen dels mitjans (televisió, Xarxa, videojocs, etc.) 
amb les seves estrelles i competicions (Ryska, 2001). 
Aquestes motivacions que emergeixen dels mitjans no 
sempre eduquen en el joc net atès que poden ser ne-
gatives. L’Achievement Goal Theory estudia aquesta 
motivació negativa, vista des del punt de vista edu-
catiu. Aquesta motivació negativa és molt comuna en 
l’esport i genera orientacions motivacionals denomina-
des ego-oriented (orientades a l’ego): narcisistes, pre-
ocupades només per la victòria i el propi lluïment (Ni-
chols, 1989). Educativament, al món escolar-familiar 
li interessa promoure actituds esportives denominades 
task-oriented (orientades a la tasca). Són aquelles que 
cerquen el bé de l’equip, el respecte pels contraris, el 
respecte cap a les regles i els àrbitres (Gano-Overway, 
Guivernau, Magyar, Waldron, & Ewing, 2005; Kavus-
sanu, Seal, & Phillips, D, 2006; Yousefi et al., 2012). 
La motivació que creix a l’interior del mateix jove es-
portista també pot entendre’s des de la Self-determina-
tion Theory (Ryan & Deci, 2000). En aquest cas hi ha 
dues motivacions: una motivació intrínseca que porta 
els joves atletes a l’esport per un reflexiu acte de vo-
luntat, de cooperació, aprenentatge, superació, i l'altra, 

és la motivació extrínseca, que es basa més en una re-
compensa externa, o un control escolar-parental, en una 
obligació-amenaça que no ha generat cap responsabili-
tat personal. La primera motivació, intrínseca, parla de 
valors i compromís; la segona motivació, extrínseca, 
assenyala la necessitat constant d’un incitament o pre-
mi extern poc lligat amb els valors i el compromís. Els 
escolars amb més esportivitat seran els que mostrin més 
inclinacions cooperatives (task-oriented) i més motiva-
ció intrínseca.

Mètode
L’esportivitat (sportspersonship) (Bredemeier & 

Shields, 1998) és un concepte accessible per a nois 
de 10 a 15 anys. A més a més, l’esportivitat és una 
conducta moral comprensible, programable i realit-
zable en la pràctica esportiva. L’escala que mesura-
rà l’esportivitat serà la MSOS-25 (Vallerand, Brière, 
Blanchard, & Provencher, 1997), validada per a Es-
panya per Martín-Albo, Núñez, Navarro i González 
(2006). És fonamental destacar que estem davant una 
escala que, segons la investigació, mesura percep-
cions, orien tacions cap a l’esportivitat, però no està 
demostrat que mesuri conductes i canvis conductuals 
(Shields & Bredemeier 2008; Vallerand & Loisier, 
1994). La Multidimensional Sportspersonship Orien-
tations Scale mesura les pròpies opinions interioritza-
des pels atletes sobre esportivitat (Gutiérrez-Sanmar-
tín & Pilsa-Doménech, 2006). És a dir, la MSOS-25 
no mesura els raonaments morals que desenvolupen 
els joves atletes (Hahm, Beller, & Stoll &, 1989); el 
clima moral de l’equip (Shields, Bredemier, Gardner, 
& Bostrom, 1995); la motivació per a l’èxit (Nichols, 
1992); o la motivació intrínseca/extrínseca (Deci & 
Ryan, 2002). En aquest estudi s’analitza la percepció 
de l’esportivitat per part d’aquests joves atletes amb 
vista a obtenir un punt de partida per a estudis poste-
riors. I des d’aquest punt de partida es veurà com es 
poden mesurar altres variables morals o motivacionals 
(Shields & Bredemeier, 2008), que podrien incloure 
l’estudi del paper concret de l’entrenador, de la fa-
mília, de l’equip o de l’àrbitre (Velardo, et al. 2010; 
Torregrosa et al., 2007).

Participants
Les mostres n1 i n2 practiquen esport extraescolar. 

L’activitat esportiva reglada és d’equip: els esports són 
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el futbol i el bàsquet. Tot això es tradueix en entrena-
ments setmanals dirigits a preparar-se per a un partit de 
la lliga escolar urbana (Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, CEEB) i que té lloc el cap de setmana (dis-
sabte o diumenge). La mostra d’esport només curricular 
(n3), també d’equip, futbol i bàsquet, té lloc només en 
horari escolar. L'enquesta  serà emplenada –té pregun-
tes molt senzilles– pels components de les tres submos-
tres esmentades anteriorment. En la primera trobem els 
esportistes que reben els continguts del programa Fo-
ment de l’esportivitat (n1 = 103); en la segona submos-
tra, homogènia respecte a la primera, també es practica 
esport extraescolar en la mateixa lliga urbana de futbol 
i bàsquet, però els esportistes no cursen cap programa 
com el de Foment de l’esportivitat (n2 = 131); i en la 
tercera submostra, homogènia respecte a les dues ante-
riors, només practica esport dins l’escola, és a dir, es-
port curricular (n3 = 124). Aquesta última mostra consti-
tueix el grup de control. Per analitzar la influència d’un 
programa com Foment de l’esportivitat, compararem els 
resultats d’esportivitat de les tres submostres. Primer 
analitzarem l’esportivitat entre l’esport extracurricular i 
l’esport curricular. Amb aquest propòsit agruparem les 
dues primeres mostres (n1 + n2) enfront de la tercera, 
que constituirà el grup de control (n3). En un segon mo-
ment compararem les dues submostres d’esport extraes-
colar —n1 i n2—, i així es veurà l’eficàcia del programa 
Foment de l’esportivitat. La mostra de participants és 
de N = 358 estudiants d’edats entre 10 i 15 anys. Tots 
són nois amb vista a facilitar la comparabilitat de les 
mostres. Són esportistes procedents d’escoles públiques 
i concertades d’un barri de la ciutat de Barcelona que 
va emergir amb la immigració dels anys 60 i 70. Són 
alumnes en els últims cursos de primària (5è i 6è) i de 
tota l’educació secundària obligatòria (ESO). El mos-
tratge va ser de tipus incidental i va tenir lloc a la pri-
mavera del 2011. Tots els alumnes participants ho van 
fer donant el seu consentiment, havent estat prèviament 
informats dels objectius de la investigació. També van 
ser informats que es respectava escrupolosament la seva 
confidencialitat, la dels seus clubs esportius i la de les 
escoles a què pertanyien. 

Instrument 
L’instrument és l’Escala Multidimensional d’Orien-

tacions cap a l’Esportivitat (Multidimensional Sports-
personship Orientations Scale-MSOS-25) de Vallerand 
et al. (1997). Aquesta escala compta amb 25 ítems di-

vidits en 5 dimensions: (1) compromís personal amb la 
pràctica esportiva; (2) convencions socials; (3) respecte 
de les regles, jutges i àrbitres; (4) respecte dels opo-
nents; i (5) perspectiva negativa (falta d’esportivitat). 
Demana que els participants responguin a la pregun-
ta “Quines de les expressions següents consideres que 
formen part de l’esportivitat?”. Els esportistes han de 
manifestar el seu grau d’acord o desacord amb ítems 
com “Felicitar un oponent després d’una victòria”, “No 
voler admetre els propis errors”, “Respectar l’àrbitre 
fins i tot si s’equivoca”. Els participants responen se-
gons l’escala tipus Likert amb 6 alternatives, des de (1) 
No es correspon amb mi en absolut fins a (5) Es corres-
pon amb mi exactament. Hi ha una última opció (6) No 
tinc resposta. Els autors (Vallerand et al., 1997) justi-
fiquen la validesa de la MSOS perquè han obtingut els 
següents índexs de fiabilitat: Compromís amb la pràcti-
ca esportiva ( = ,71); Convencions socials ( = ,86); 
Respecte de les regles, jutges i àrbitres ( = ,83); Res-
pecte dels oponents ( = ,78); i Perspectiva negativa 
( = ,54). La baixa fiabilitat comprovada (Vallerand et 
al., 1997) en la cinquena dimensió —perspectiva nega-
tiva ( = ,54)—, unida a les dificultats de comprensió 
dels nostres enquestats en un primer pilot de tempteig, 
ens han inclinat a eliminar aquesta dimensió. Passem 
d’una escala que compta en el seu original amb 25 ítems 
a una altra, la nostra definitiva, amb 20 ítems. Per tant, 
parlem de la MSOS-20. Amb les respostes de les tres 
submostres a l’Escala Multidimensional d’Orientacions 
cap a l’Esportivitat (MSOS-20), s’ha calculat la fiabili-
tat de les dimensions. Les noves dimensions que s’han 
generat han estat cinc: Compromís amb l’esport; Res-
pecte pels adversaris; Imparcialitat; Respecte per les 
regles; Respecte pels àrbitres. En la taula 1 es presenta 
la relació entre els ítems de les preguntes, d’una banda, 
i els factors, d’una altra. En la taula 2 es consignen els 
ítems de les preguntes que corresponen a cadascuna de 
les cinc dimensions. 

El coeficient de fiabilitat d’aquestes cinc dimen-
sions, segons interval de confiança unificat d’alfa de 
Cronbach, és de  = 0,8308. Si es calcula l’interval 
de confiança al 95 % per a aquest estadístic, s’obté 
alfa > 0,808.

Tractament de les dades
S’ha calculat la mitjana i la desviació típica de les tres 

submostres i a partir d’aquí s’han comparat. Primer, s’ha 
comparat la submostra del grup de control que representa 
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l’esport curricular (n3), enfront de la suma de les submos-
tres de l’esport extracurricular (n1 + n2). En segon lloc, 
s’han comparat les dues submostres que representen l’es-
port extracurricular. D’una banda, la submostra n1 (els 
esportistes del centre esportiu que han rebut el programa 
Foment de l’esportivitat) i, al davant, la n2 (els esportistes 
que practiquen activitats extraescolars i que pertanyen a 
un centre esportiu municipal i no han cursat el progra-
ma Foment de l’esportivitat). En tercer lloc, mitjançant 
l’anàlisi factorial, s’han obtingut prediccions per a cadas-
cuna de les dimensions comparant primer n3 enfront de 
n1 i n2, segon n1 i n2. En quart lloc, s’han comparant els 
resultats de la definició de l’àrbitre entre la submostra del 
grup de control que representa l’esport curricular (n3), 
enfront de la suma de les submostres de l’esport extracur-
ricular (n1 + n2). Finalment, s’ha comparat la definició de 
l’àrbitre entre les submostres n1 i n2 definides abans. 

resultats
L’objectiu primer que se cercava en aquest estudi era 

veure les diferents respostes de les tres submostres en 

l’escala d’esportivitat. La primera hipòtesi (A) jugava 
amb la possibilitat que la pràctica de l’esport extraesco-
lar suposava un creixement en els índexs d’esportivitat 
(n1 i n2) enfront dels escolars que no practicaven esport 
extraescolar reglat, només curricular (n3). I una segona 
hipòtesi (B) augurava que els esportistes que practica-
ven esport extraescolar reglat i que a més a més cursa-
ven en paral·lel un programa de promoció dels valors 
implícits en l’esportivitat (Foment de l’esportivitat) (n1) 
encara puntuarien millor en l’escala que els que feien 
esport extraescolar i prou (n2). Els resultats reflecteixen 
algunes diferències no gaire accentuades entre l’esport 
extraescolar i el curricular (taules 3 i 4) pel que fa als 
resultats en esportivitat segons l’escala MSOS-20. En 
qualsevol cas, l’esport extraescolar supera globalment 
en esportivitat l’esport curricular. Entre les pregun-
tes 10 i 16 de l’escala, que coincideixen gairebé del tot 
amb la dimensió Compromís amb l’esport, els millors 
resultats en esportivitat de les submostres n1 i n2 tenen 
una significativitat estadística alta (en cinc ocasions de 
99 %). Exemples d’això són: “respecto una decisió ofi-
cial”, “m’entrego per complet encara que el meu equip 

 
 
Ítems

Compromís 
amb 

l’esport

Respecte 
pels 

adversaris

 
Impar- 
cialitat

Respecte 
per les 
regles

Respecte 
pels 

àrbitres

 1. Quan perdo felicito els adversaris 
 2. Després d’una derrota, dono la mà a l’entrenador dels adversaris
 3. Després del partit, felicito els adversaris per la seva bona actuació
 4. En cas de guanyar, reconec el bon treball dels adversaris
 5. Guanyi o perdi, dono la mà als adversaris després del partit
 6. Respecto les decisions de l’àrbitre del partit
 7. Respecto les regles (en general)
 8. Realment respecto totes les regles del meu esport
 9. Respecto les decisions de l’àrbitre encara que siguin equivocades
10. Respecto una decisió oficial (Comitè de Disciplina, etc.)
11. M’entrego per complet encara que el meu equip perdi
12. No em rendeixo ni després de cometre molts errors
13. Cerco maneres de corregir els meus punts febles
14. Considero important assistir a tots els entrenaments
15. Durant els entrenaments m’entrego per complet
16. Ajudo el meu adversari a aixecar-se després d’una caiguda
17. Demano a l’àrbitre que no expulsi l’adversari injustament
18. Si adversari es lesiona, demano a l’àrbitre detenir el joc
19. Si l’adversari és sancionat malament, intento que l’àrbitre rectifiqui  
20. Si l’adversari oblida el seu equipament, li deixo el meu de recanvi  

0,0995
0,0374
0,1049
0,0714
0,0235
0,0206
0,1593 
0,2096

–0,0055
0,4667
0,7820
0,7857 
0,8004
0,7909
0,7341
0,5544

–0,0738
0,5433

–0,1144
–0,0388 

0,8038
0,5529
0,7946 
0,6413
0,5343
0,0627
0,2066
0,2100 
0,1558 
0,0593
0,0942
0,0317
0,0879
0,0076 
0,0731
0,1423
0,1854
0,0867
0,1968
0,0234 

0,1608
–0,1144
0,1750
0,1730
0,0041
0,1365
0,0576
0,0327
0,2010

–0,0083
–0,0587 
–0,0967
–0,0601 
–0,1338
0,0620
0,2814 
0,7588
0,4633
0,7563
0,7357 

0,1819
–0,3668
0,1831
0,2118 
0,2550
0,4096
0,7836
0,7978
0,2038
0,1921
0,0672
0,0737
0,0596
0,1836
0,1497
0,0259
0,0394 

–0,0088
0,1740

–0,0620 

0,0327
–0,3668
0,0300
0,1702
0,4285
0,6844
0,1879
0,1595
0,7410
0,2571

–0,0924
0,1044

–0,0071
0,0809
0,0259
0,3666 
0,0749 
0,2161

–0,0122 
0,2226 

 
Compromís en l’esport

Respecte pels 
adversaris

 
Imparcialitat

Respecte per 
les regles

Respecte pels 
àrbitres

Preguntes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Preguntes: 1, 2, 3,  4, 5 Preguntes: 17, 19, 20 Preguntes: 7, 8 Preguntes: 6, 9

5 
Taula 1. Matriu rotada de les dimensions de l’escala MSOS-20

5 
Taula 2. Correspondència entre les dimensions i els ítems de l’escala MSOS-20
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perdi”, “cerco maneres de corregir els meus errors”, 
“considero important assistir a tots els entrenaments”, 
“durant els entrenaments m’entrego per complet”. No 
obstant això, avancem que aquest major compromís dels 
esportistes extraescolars no és semblant en altres dimen-
sions, com Respecte pels adversaris; Imparcialitat; Res-

pecte per les regles; Respecte pels àrbitres. En l’apartat 
discussió-conclusió tornarem a analitzar aquesta part. A 
més, en la dimensió Imparcialitat (ítems del 17 al 20), 
reflecteixen més esportivitat els escolars d’esport només 
curricular que els esportistes que fan esport extraesco-
lar. Una possible explicació, encara per investigar, seria 

 
 
Ítems

Esport 
extraescolar 

(sense programa)

Esport 
extraescolar 

(amb programa)

 1. Quan perdo felicito els adversaris 
 2. Després d’una derrota, dono la mà a l’entrenador dels adversaris
 3. Després del partit, felicito els adversaris per la seva bona actuació
 4. En cas de guanyar, reconec el bon treball dels adversaris
 5. Guanyi o perdi, dono la mà als adversaris després del partit
 6. Respecto les decisions de l’àrbitre del partit
 7. Respecto les regles (en general)
 8. Realment respecto totes les regles del meu esport
 9. Respecto les decisions de l’àrbitre encara que siguin equivocades
10. Respecto una decisió oficial (Comitè de Disciplina, etc.)
11. M’entrego per complet encara que el meu equip perdi
12. No em rendeixo ni després de cometre molts errors
13. Cerco maneres de corregir els meus punts febles
14. Considero important assistir a tots els entrenaments
15. Durant els entrenaments m’entrego per complet
16. Ajudo el meu adversari a aixecar-se després d’una caiguda
17. Demano a l’àrbitre que no expulsi l’adversari injustament
18. Si adversari es lesiona, demano a l’àrbitre detenir el joc
19. Si l’adversari és sancionat malament, intento que l’àrbitre rectifiqui  
20. Si l’adversari oblida el seu equipament, li deixo el meu de recanvi 

3,86 (0,09)
3,77 (0,11)
3,76 (0,11)
3,90 (0,11)
4,28 (0,09)
3,56 (0,11)
4,25 (0,08)
4,45 (0,08)
3,21 (0,12)
4,02 (0,12)
4,32 (0,11)
4,26 (0,10)
4,25 (0,09)
4,48 (0,10)
4,12 (0,10)
3,57 (0,10)
2,57 (0,15)
3,61 (0,12)
2,39 (0,14)
2,79 (0,16)

3,83 (0,14)
3,54 (0,15)
3,53 (0,13)*
3,62 (0,13)*
4,31 (0,11)
3,47 (0,12)
4,17 (0,10)
4,24 (0,10)*
3,06 (0,13)
3,90 (0,14)
4,01 (0,13)**
3,95 (0,12)**
4,06 (0,09)*
4,61 (0,07)
3,98 (0,10)
3,56 (0,13)
2,62 (0,19)
3,52 (0,16)
2,51 (0,19)
3,01 (0,22)

Programa: Foment de l’esportivitat.
Mitjanes i desviació estàndard entre parèntesis.
***, **, *: representen l’1, 5 i 10 % de nivell de significació per a les diferències entre ambdós grups.

 
Ítems

Esport
curricular

Esport
extraescolar

 1. Quan perdo felicito els adversaris 
 2. Després d’una derrota, dono la mà a l’entrenador dels adversaris
 3. Després del partit, felicito els adversaris per la seva bona actuació
 4. En cas de guanyar, reconec el bon treball dels adversaris
 5. Guanyi o perdi, dono la mà als adversaris després del partit
 6. Respecto les decisions de l’àrbitre del partit
 7. Respecto les regles (en general)
 8. Realment respecto totes les regles del meu esport
 9. Respecto les decisions de l’àrbitre encara que siguin equivocades
10. Respecto una decisió oficial (Comitè de Disciplina, etc.)
11. M’entrego per complet encara que el meu equip perdi
12. No em rendeixo ni després de cometre molts errors
13. Cerco maneres de corregir els meus punts febles
14. Considero important assistir a tots els entrenaments
15. Durant els entrenaments m’entrego per complet
16. Ajudo el meu adversari a aixecar-se després d’una caiguda
17. Demano a l’àrbitre que no expulsi l’adversari injustament
18. Si adversari es lesiona, demano a l’àrbitre detenir el joc
19. Si l’adversari és sancionat malament, intento que l’àrbitre rectifiqui  
20. Si l’adversari oblida el seu equipament, li deixo el meu de recanvi  

3,81 (0,12)
3,48 (0,15)
3,65 (0,13)
3,58 (0,13)
4,03 (0,13)
3,53 (0,14)
4,10 (0,11)
4,20 (0,11)
2,96 (0,12)
3,42 (0,16)
3,76 (0,16)
3,78 (0,15)
3,59 (0,15)
3,74 (0,16)
3,57 (0,14)
3,26 (0,15)
2,92 (0,17)
3,31 (0,15)
2,79 (0,16)
3,30 (0,18)

3,82 (0,08)
3,63 (0,09)
3,64 (0,08)
3,78 (0,08)*
4,25 (0,07)*
3,54 (0,08)
4,21 (0,06)
4,37 (0,06)*
3,17 (0,09)*
3,95 (0,09)***
4,19 (0,08)***
4,13 (0,07)**
4,16 (0,06)***
4,50 (0,06)***
4,06 (0,07)***
3,59 (0,08)**
2,62 (0,11)*
3,59 (0,09)*
2,43 (0,11)**
2,91 (0,13)**

Mitjanes i desviació estàndard entre parèntesis.
***, **, *: representen l’1, 5 i 10 % de nivell de significació per a les diferències entre ambdós grups.

4 
Taula 3. 

Ítems i comparació 
del nivell 

d’esportivitat 
(segons MSOS-20) 
entre la mostra n3 

i la suma de les 
mostres n1 + n2

4 
Taula 4. 

Ítems i 
comparació 

del nivell 
d’esportivitat 

(segons MSOS-
20) entre les 

mostres  
n1 + n2

.
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la desitjabilitat positiva dels escolars d’esport curricular. 
Succeeix així en l’ítem “Demano a l’àrbitre que no ex-
pulsi l’adversari injustament” amb una significativitat de 
90 %, la qual és insuficient per extreure conclusions. No 
obstant això, en els dos ítems següents, “Si l’adversari 
és sancionat malament, intento que l’àrbitre rectifiqui” 
(19) i “Si l’adversari oblida el seu equipament, li deixo 
el meu de recanvi” (20), la significativitat arriba a 95 %. 
Vista des del punt de vista de la dimensió Imparcia litat, 
la significativitat augmenta fins a 99 %. Aquí els esco-
lars de l’esport curricular presenten, insistim, més es-
portivitat. 

La mostra dels que practiquen esport extraescolar 
reglat unit a un programa que promou l’esportivitat i 
els valors (Foment de l’esportivitat) (n1) puntua lleuge-
rament per sota en esportivitat que la mostra dels que 
fan esport extraescolar sense programa: esport i prou 
(n2). Aquesta puntuació més baixa només té significa-
tivitat estadística (95 %) en dos ítems: “M’entrego per 
complet” (11) i “No em rendeixo ni després de come-
tre molts errors” (12). Sembla que el programa Foment 
de l’esportivitat no marca diferències substancials. Es 
podria aventurar que no té cap efecte en l’increment 
de l’esportivitat; no obstant això, els resultats són tan 
semblants (com es pot apreciar en la taula 4, en la qual 
es consignen les puntuacions de les cinc dimensions de 
l’escala) que aquesta afirmació ha de ser formulada amb 
molta cautela. Descobrim, en fer el treball de camp, que 
els atletes que assistien regularment al centre esportiu on 
seguien el programa Foment de l’esportivitat ho feien 
sovint en funció de la decisió dels seus pares, que vo-
lien, lògicament, rendibilitzar la inversió. Els altres at-
letes que feien activitats extraescolars en centres, sovint 
municipals, amb costos molt baixos assistien a aquests 
clubs per una decisió més personal. No obstant això, es-
tem parlant d’un indici que no es pot demostrar i que es 
comentarà en la discussió.

Mitjançant l’anàlisi factorial, s’han obtingut predic-
cions per a cadascuna de les dimensions. Aquests va-
lors han estat convenientment estandarditzats per per-
metre una millor comparabilitat. En aquestes taules es 
mostra informació relativa a valors mitjans i desvia cions 
d’aquestes prediccions estandarditzades. En aquestes 
taules 5 i 6 es confirma allò que s’ha observat en 
les taules 1 i 2. Els esportistes extraescolars presenten 
més esportivitat que els esportistes curriculars. I també 
es confirma l’esportivitat entre els extraescolars que se-
gueixen un programa de valors i esport, molt semblant 
als extraescolars que no el segueixen. 

Hi ha un últim barem per ponderar els resultats: la 
definició de l’àrbitre. Aquest últim mesurament cercava 
relacionar la millor o pitjor definició de l’àrbitre amb 
la major o menor esportivitat. El resultat assenyala que 
tant els escolars curriculars com els esportistes extra-
curriculars presentaven semblances en les definicions 
de l’àrbitre. S’esperava que el definissin millor els es-
portistes extracurriculars. No ha estat així. Les sem-
blances entre les mostres es confirmen aquí també. En 
comparar les definicions dels àrbitres entre les mostres 
dels esportistes extracurriculars (n1 i n2) s’observa que 
els esportistes que van seguir el programa Foment de 
l’esportivitat són més precisos i redacten les millors de-
finicions. 

discussió-conclusió 
Les mostres extracurriculars –enfront de la mostra 

curricular– assenyalen que els esportistes escolars vo-
len entrenar bé i guanyar a partir d’un gran sentit de 
l’esforç; no obstant això, no respecten amb suficient 
esportivitat el contrincant, l’àrbitre i les regles, com 
aventurava la hipòtesi. Hem vist en els resultats una 

 
 
Dimensions

Esport 
extraescolar 

(amb programa)

Esport
extraescolar 

(sense programa)

Compromís amb l’esport
Respecte pels adversaris
Imparcialitat
Respecte per les regles
Respecte per l’àrbitre

0,67 (0,01)
0,48 (0,02)
0,41 (0,01)
0,60 (0,02)
0,52 (0,02)

0,70 (0,02)
0,51 (0,02)
0,44 (0,02)
0,61 (0,01)
0,53 (0,01)

Programa: Foment de l’esportivitat.
Mitjanes i desviació estàndard entre parèntesis.

5 
Taula 6. Comparació del nivell d’esportivitat des de les cinc 
dimensions (segons MSOS-20) entre les mostres n1 + n2

 
Dimensions

Esport
curricular

Esport
extraescolar

Compromís amb l’esport
Respecte pels adversaris
Imparcialitat
Respecte per les regles
Respecte per l’àrbitre

0,58 (0,03)
0,49 (0,02)
0,42 (0,03)
0,60 (0,02)
0,52 (0,02)

 0,69 (0,01)***
 0,49 (0,01)
 0,32 (0,01)***
 0,60 (0,01)
 0,52 (0,01)

Mitjanes i desviació estàndard entre parèntesis.
***, **, *: Representen l’1, 5 i 10 % de nivell de significació per a 
les diferències entre ambdós grups.

5 
Taula 5. Comparació del nivell d’esportivitat des de les cinc 
dimensions (segons MSOS-20) entre la mostra n3 i la suma de les 
mostres  n1 + n2



58

  

p
ed

ag
o

g
Ia

 e
S

p
o

r
tI

va

De Bofarull, I., i Cusí, M.

Apunts. Educació Física i Esports. 2014, núm. 116. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 52-59. ISSN-0214-8757

Sandra ruth reynoSo
rafael Sabido Solana
raúl reina Vaíllo
franciSco JaVier Moreno hernández

major  competitivitat dels alumnes que practiquen es-
port extraescolar; no obstant això, com que no tenen les 
variables familiars, de dades sobre el mètode dels en-
trenadors, d’informació sobre els plantejaments de les 
escoles, no podem determinar amb rotunditat si aquesta 
competitivitat forta es deu a una voluntat de guanyar i 
prou (ego-oriented), d’una banda, o si més aviat, d’altra 
banda, el seu objectiu és fer créixer l’equip i esforçar-se 
per ser millor esportista, donar el millor d’un mateix en 
aquest camp (task-oriented) (Balaguer, Castillo, & To-
mas, 1996). Tampoc no coneixem la motivació extrínse-
ca o intrínseca d’aquest grup d’escolars i esportistes. El 
mesurament de la motivació segons Ryan i Deci (2000) 
ens hauria ajudat a valorar si aquesta competitivitat té 
un motor interior, madur, reflexiu, o es tracta de gua-
nyar partits amb plantejaments merament conjunturals, 
per pressió o obligació o per mera exhibició personal. 
La segona conseqüència rellevant és que els esportistes 
extracurriculars sense programa de Foment de l’espor-
tivitat (n2) presenten un feble increment d’esportivitat 
per sobre d’aquells atletes que pertanyen al centre espor-

tiu on es cursa aquest programa (n1). No obstant això, 
aquests últims saben millor què és un àrbitre (“Aplicar 
el reglament i fer complir les regles”) i això els ajuda 
a valorar-ne el paper. Són resultats contradictoris o si 
més no poc rellevants per als investigadors. En les futu-
res investigacions cal fer un camí més obert a diferents 
perspectives convergents: no usar només una escala sinó 
dues o més escales que es complementin. Una sola esca-
la sobre esportivitat, l’Escala Multidimensional d’Orien-
tacions cap a l’Esportivitat (la MSOS-20 validada per 
al castellà) no és suficient per parlar sobre matisos en 
esportivitat. L’escala MSOS-20 mesura l’esportivitat en 
un pla molt quantitatiu. S’han d’apuntalar aquests resul-
tats amb més informació qualitativa –sociodemogràfica 
sobre famílies, escola, tipus d’escola i entrenadores (ta-
rannà, valors– i sobretot creuar diferents escales, com 
per exemple les que mesuren les motivacions extrínse-
ca i intrínseca i les que mesuren l’orientació a la tas-
ca o cap a l’ego (Castillo et al., 2010). De la mateixa 
manera, cal subratllar que davant la poca influència del 
programa Foment de l’esportivitat s’haurà de treballar 
amb un mètode capaç d’unir esport i valors d’una ma-
nera més perceptible i evident. Hi ha l’aplicació a Espa-
nya (Escartí, Buelga, Gutiérrez, & Pascual, 2009) d’una 
metodologia que uneix valors i esports denominada Pro-
grama de responsabilitat personal i social (PRPS) i que 
procedeix dels treballs d’Hellison (2003). L’esportivi-
tat, en totes les seves dimensions, no ve garantida per 
la major pràctica esportiva, per exemple extracurricular; 
aquesta seria la conclusió davant la hipòtesi A. Sí que és 
veritat que els esportistes que practiquen esport extracur-
ricular són parcialment més competitius que els que no-
més practiquen esport curricular. Però no són netament 
millors en esportivitat; millors en punt d’honor sí, però 
no en valors de joc net. En resposta a la hipòtesi B, cal 
assenyalar que un programa de Foment a l’Esportivitat, 
per marcar les diferències entre dos mostres d’esportis-
tes que practiquen esport extracurricular, ha de ser molt 
precís. En el nostre cas no hem trobat diferències: els 
que el cursen no presenten major esportivitat. El progra-
ma s’ha de contrastar i testar internacionalment perquè 
funcioni com succeeix amb el PRSP d’Hellison (2003), 
que de fet funciona a Espanya sota el guiatge d’Escartí 
et al. (2009, 2010).

Conflicte d’interessos
Els autors declaren no tenir cap conflicte d’inte-

ressos.

 
Definicions

Esport
curricular

Esport
extraescolar

Xiular el partit, faltes 
i infraccions
Aplicar el reglament i 
fer complir les regles
Posar ordre i controlar 
el partit

 
0,16 (0,05)
 
0,24 (0,06) 

0,09 (0,04)

 
0,18 (0,04)
 
0,17 (0,04) 

0,14 (0,03)

Mitjanes i desviació estàndard entre parèntesis.

5 
Taula 7. Quantitativització de l’enquesta qualitativa sobre la 
definició del paper de l’àrbitre: comparació entre la mostra n3 i la 
suma de les mostres n1 + n2

 
 
Definicions

Esport
extraescolar 

(amb programa)

Esport 
extraescolar

(sense programa)

Xiular el partit, faltes 
i infraccions
Aplicar el reglament i 
fer complir les regles
Posar ordre i controlar 
el partit

0,10 (0,05) 

0,10 (0,05) 

0,15 (0,06)

0,21 (0,05)* 

0,25 (0,06)** 

0,13 (0,04)

Programa: Foment de l’esportivitat.
***, **, *: Representen l’1, 5 i 10 % de nivell de significació per a 
les diferències entre ambdós grups.

5 
Taula 8. Quantitativització de l’enquesta qualitativa sobre la 
definició del paper de l’àrbitre: comparació entre les mostres n1 i n2
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