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Resum

S’ha realitzat una investigació sobre
els hàbits de vida en relació amb la sa-
lut, concretament sobre la relació exis-
tent entre els hàbits de pràctica
d’activitat física en escolars de primària
i secundària obligatòria, en funció de la
pràctica físicoesportiva per part dels
seus pares.
Per realitzar aquesta investigació s’han
utilitzat qüestionaris validats mitjançant
dos estudis pilot dobles, amb les respos-
tes a un primer i a un segon qüestionari
readaptat, mitjançant un grup control a
cadascun dels nivells educatius esmen-
tats.
Els resultats de l’estudi confirmen una
clara involució de la pràctica física
en el pas d’un nivell educatiu a un al-
tre; existeixen diferències estadística-
ment significatives a favor dels barons.
Així mateix, l’hàbit de practicar activi-
tat física sovint tant el pare com la
mare del jove, afavoreix una més gran
participació esportiva per part de l’es-
colar.

Introducció

En general, la societat occidental, en el
transcurs dels anys, ha canviat el tipus de
malaltia: els trastorns infecciosos i aguts
han estat substituïts per la malaltia cròni-
ca i permanent, que produeix malestar i
una certa incapacitat.
L’augment del sedentarisme és un dels
factors desencadenants d’aquest canvi.
En el món adult, la falta d’activitat física
utilitària és deguda, parcialment, al fet
que els nostres membres inferiors han vist
frenada la seva utilització a partir de la in-
corporació dels mitjans de locomoció mo-

toritzats, escales mecàniques, ascensors,
etc., de la mateixa manera que ha succeït
als membres superiors amb la incorpora-
ció a les cases d’aspiradores, rentadores i
rentaplats. Aquest estil de vida s’inicia ja
en la infància, fonamentalment amb
l’augment del consum televisiu i la robo-

tització i informatització del joc, el qual
s’ha practicat tradicionalment a l’aire lliu-
re i de forma dinàmica (Tercedor, 1998;
Casimiro, 1999). Aquest augment del
lleure passiu constitueix la primera etapa
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de la malaltia hipocinètica en el jove
(Blasco, 1994).
La inactivitat física, com ja s’ha compro-
vat en un gran nombre d’investigacions,
és una de les causes més importants pro-
ductores de malaltia i de mort (infart de
miocardi o accidents cerebrovasculars,
entre d’altres) o que hi coadjuven.
Malgrat això, no tota activitat física
comporta beneficis saludables. Així,
Shephard (1996) va classificar els efec-
tes de l’activitat física, en relació amb la
salut, en tres categories, segons el pos-
sible risc de la relació esmentada: molt
probable, probable i indeterminat. Entre
d’altres beneficis fisiològics, l’activitat
física regular reforça la capacitat funcio-
nal, els mitjans per mantenir un rang de
pes saludable, prevé alteracions i dis-
funcions cardiovasculars, metabòliques,
respiratòries i de l’aparell locomotor, a
més a més de comportar innombrables
efectes positius en la salut mental (Pié-
ron i Vrijens, 1991).
Aquests efectes beneficiosos de l’activitat
física i de l’aptitud sobre la salut es basen
en nombrosos estudis fiables, realitzats
principalment amb la població adulta.
Però quan parlem sobre la importància
d’aquesta activitat en els nens i adoles-
cents les opinions varien força. S’ha de-
mostrat que diversos factors de risc de
malalties cròniques i malalties cardiovas-
culars es troben presents o comencen ja
en el període de la infantesa. Aquests fac-
tors estan en relació amb els hàbits de
vida, lliurement adoptats per les perso-
nes, com ara el sedentarisme, el consum
d’alcohol i tabac o la dieta. Així, és fona-
mental encoratjar els joves a practicar un
estil de vida activa com més aviat millor.
Durant aquest període, els nens o adoles-
cents construeixen una gran part del seu fu-
tur desenvolupant actituds més o menys fa-
vorables a la pràctica regular d’activitats fí-
siques i esportives. Normalment, es pensa
que els hàbits d’activitat física es transferei-
xen automàticament de la infantesa i de
l’adolescència a la maduresa (Blair, 1995).
Tanmateix, aquesta afirmació no està com-
pletament confirmada per estudis experi-
mentals, epidemiològics o longitudinals.
Alguns autors consideren que la predicció
de models actius en l’estil de vida adult es

podria fer mitjançant la participació espor-
tiva durant la infantesa i adolescència, ja
que en haver obtingut una habilitat òptima
en aquestes primeres edats, s’estimula
l’interès i participació per als períodes de
vida posteriors (Van Reusel, Renson, Le-
fevre, Beunen, Simons, Claessens, Lysens,
Vanden Eynde i Maes, 1990; Telama,
Yang, Laakso i Viikari, 1996). Tanmateix,
aquestes correlacions, malgrat ser positi-
ves i significatives, són baixes (Raitakari,
Porkka, Taimela, Telama, Rasanen, i Vika-
ri, 1994; Telama i col., 1996; Telama,
Leskinen, i Yang, 1996).
D’altra banda, sembla que la inactivitat
física mostra una millor possibilitat de
predicció que la mateixa activitat, és a
dir que els joves sedentaris tenen una
gran probabilitat de continuar sent poc
actius en el seu temps lliure durant
l’edat adulta (Raitakari i col., 1994; Te-
lama, Leskinen, i Yang, 1996). Aquesta
troballa també era confirmada en un es-
tudi longitudinal belga (Van Reusel i
col., 1990).
Així, la predicció de la conducta futura
d’estil de vida a partir de la conducta ha-
bitual presenta un focus d’atenció de la in-
vestigació actual, i queda oberta la hipò-
tesi següent per a estudis longitudinals:
Podem considerar que un nivell mode-
rat-alt de pràctica d’activitat física durant
la infantesa i l’adolescència transferirà au-
tomàticament al mateix tipus de pràctica
durant la maduresa?
És evident que el nen o el jove no viu dins
una bombolla impermeable, en un com-
partiment estanc, sinó que viu immergit en
un medi social, amb els seus costums i
normes, amb les quals interactua a través
del procés de socialització. Els nens apren-
dran determinades conductes, valors i acti-
tuds, a través de diferents factors que in-
flueixen en el procés de socialització es-
mentat (Torre, 1998). Segons McPherson
i col. (1989), en edats molt joves, aquests
factors seran els agents socials primaris
(família, escola i amics) i les característi-
ques pròpies de l’individu (autoestima,
motivació). Per això, els familiars propers i
els amics tindran una influència directa en
la participació esportiva del jove.
Però, aquests agents socialitzadors tin-
dran més o menys transcendència en

la conducta de la persona segons l’edat
que tingui. Així, la família és el primer i
més potent agent socialitzador en les pri-
meres edats, transmissor de valors, con-
ductes i normes. D’aquesta manera, se-
gons la teoria de la imitació, els nens no
fan el que els adults els diuen que facin,
sinó més aviat el que els veuen fer.
En aquest sentit, els nens que participen
en activitats físicoesportives reflecteixen
l’interès dels seus pares perquè realitzin
aquestes activitats, fonamentalment si
aquests n’han practicat de forma agrada-
ble. Si són practicants actius, serveixen de
model per als seus fills (García Ferrando,
1993; Casimiro, 1999). Aquest paper de
model dels pares va ser evidenciat per
Woolger i Power (1993).
De la mateixa manera, en un estudi longi-
tudinal entre els 9 i els 12 anys, Yang, Te-
lama, i Laakso (1996) han confirmat una
relació positiva entre el nivell d’activitat fí-
sica del pare i la participació esportiva
dels nens. D’altra banda, segons Yang i
col. (1996) l’activitat de la mare influeix
en la participació esportiva de les nenes,
mentre que la participació del pare afecta
tots dos sexes.
Els mitjans a través dels quals els pares
influeixen positivament en la participació
dels seus fills es basen en el suport que els
proporcionen, en particular facilitant-ne
els desplaçaments; amb el seu suport
econòmic; organitzant jocs actius en el
seu temps lliure; afavorint reforços i estí-
muls positius; i, sens dubte, amb el seu
propi exemple.

Plantejament del problema

Per poder portar a terme programes de
promoció d’activitat física i salut calen es-
tudis descriptius o epidemiològics sobre
els hàbits esportius i l’estil de vida de la
població, que serveixin com a punt de par-
tida per instaurar les polítiques adequa-
des per a la seva promoció, sense allu-
nyar-se dels valors educatius i socials ori-
ginals de l’esport.
Existeixen força documents sociològics
que estudien els comportaments i els
hàbits de diferents poblacions, en relació
amb la salut o amb la pràctica esportiva.
Hem de destacar, a nivell espanyol, els
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estudis de García Ferrando (1986, 1990,
1991, 1993 i 1996) sobre hàbits espor-
tius dels espanyols, i també els de Mendo-
za, Ságrera i Batista, realitzats el 1986,
1990 i 1994, sobre hàbits de salut dels
escolars espanyols, dintre de l’estudi a ni-
vell europeu de comportaments dels esco-
lars relacionats amb la salut (HBSC). A
Europa s’ha realitzat un altre macroestudi
sobre l’estil de vida dels joves europeus
durant el període 1994-1996 (Piéron, Te-
lama, Almond i Carreiro da Costa, 1997).
El nostre interès no se centra de forma ex-
clusiva en allò que és descriptiu, sinó que
el principal objectiu d’aquest treball és
conèixer si la pràctica d’activitat física per
part dels pares afavoreix l’adopció d’a-
questa mateixa conducta pels seus fills
durant la infància i l’adolescència.

Metodologia*

Són dues les poblacions objecte d’estudi:
la primera es troba composta per l’alum-

nat que cursa l’últim any de Primària (6è),
l’edat mitjana del qual és d’11,82 anys
(dt =0,49), i la segona població corres-
pon a l’alumnat que cursa l’últim any de
Secundària (4t d’ESO), l’edat mitjana del
qual és de 16,31 anys (dt = 0,87), als di-
ferents centres públics, privats i concer-
tats pertanyents a Almeria capital, durant
el curs 1997/1998.
Considerem que aquestes edats són molt
adequades per iniciar intervencions pre-
ventives i, a més a més, comencen els pri-
mers contactes socials, que poden afavo-
rir l’inici de determinats comportaments
relacionats amb la salut (Delgado i col.,
1994).
D’aquesta manera, la infància i l’adoles-
cència constitueixen un període clau en la
vida de la persona per adquirir i consoli-
dar hàbits saludables que tinguin conti-
nuïtat en l’edat adulta (segons Kelder i
col., 1994, alguns hàbits de vida queden
consolidats amb força fermesa abans dels
11 anys).
Respecte del disseny de la mostra, aquest
ha estat aleatori estratificat en funció del
tipus de centre escolar. La mostra definiti-
va ha ascendit a 775 escolars (370 de
Primària i 405 de Secundària), i hem uti-
litzat com a unitat de mostreig el grup de
classe.
Hem utilitzat un qüestionari validat
prèviament amb dos estudis pilot “do-
bles”, mitjançant la tècnica de “test-re-
test”. Les preguntes formulades respecte
d’aquest tema versen sobre les qüestions
següents:

� Realització d’alguna activitat física o es-
portiva fora de l’horari escolar.

� Pràctica física dels pares.
� Interès perquè els pares realitzin

l’activitat esmentada.

Resultats i Discussió

Abans d’analitzar els principals resultats,
hem de ser cauts en comparar les nostres
dades amb altres estudis, a causa dels di-
ferents criteris adoptats respecte del con-
cepte d’activitat físicoesportiva, igual com

pel que fa a la durada, freqüència, context
sociocultural, intensitat (a nivell quantita-
tiu –percentatges, freqüència cardíaca
màxima, etc.– i qualitatiu –fins al punt de
suar, sobre l’alè, la fatiga, etc.–), entre
d’altres.
És imprescindible tenir en compte aquests
paràmetres per fer les comparacions es-
mentades, i també el tipus de disseny, la
metodologia d’investigació, els mètodes de
mesurament, etc., ja que ens podrien por-
tar a interpretacions errònies.
Els resultats seran exposats en primer lloc
de forma descriptiva i, posteriorment,
s’analitzaran les dades obtingudes apli-
cant estadística inferencial.

Anàlisi descriptiva

Respecte dels resultats descriptius, desta-
quem els obtinguts en els ítems esmentats
anteriorment (vegeu gràfic 1).
Es practica molta més activitat física en
horari no lectiu per part dels escolars de
Primària (59,2 %) que no pas de Secund-
ària (36,8 %), i igualment els nois practi-
quen molt més que les nenes, tal com ho
demostren tots els estudis sociològics res-
pecte d’aquest tema. En el nostre estudi,
el 73,3 % dels nens de Primària practi-
quen sovint per un 43,6 % de les noies de
la seva mateixa edat; aquestes xifres es
redueixen dràsticament gairebé a la mei-
tat a Secundària –47,5 % en el sexe mas-
culí i 23,7 % de les adolescents–. De la
mateixa manera, gairebé un 30 % de les
noies de Secundària no realitzen pràctica-
ment mai activitat física.
Si tenim en compte que els estudis, entre
d’altres de García Ferrando (1993) i Men-
doza i col. (1994), demostren que l’activitat
dels adults és força inferior a la dels adoles-
cents, podem preveure les conseqüències
que pot tenir aquest sedentarisme juvenil a
curt i a mitjà termini, més encara tenint pre-
sent que no estem preguntant per la intensi-
tat de l’activitat, ja que l’activitat física ha
de tenir un mínim per poder produir efectes
saludables (vegeu gràfic 2).
Respecte de la pràctica d’activitat física
habitual per part dels pares, trobem que el
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Gràfic 1.

Percentatge d’escolars que indiquen practicar so-

vint activitat física extraescolar.

10,6

16

Primària Secundària

Gràfic 2.

Percentatge d’escolars que indiquen que les seves

mares sí que practiquen activitat física.

* Aquest treball és un extracte parcial de la tesi doctoral “Comparació, evolució i relació d’hàbits saludables i nivell de condició física-salut en escolars, en finalitzar els estudis
d’Educació Primària (12 anys) i d’Educació Secundària Obligatòria (16 anys)” (Casimiro, 1999).



percentatge de pares actius és escàs (a
Secundària solament el 13,6 % dels pares
són practicants i més d’un 54 % dels es-
colars opinen que no practiquen mai).
El mateix s’esdevé en el cas de les mares,
però en aquest cas el percentatge de se-
dentarisme és encara superior; destaca
l’opinió del 71,4 % dels nois més grans
que indiquen que les seves mares no prac-
tiquen gens, i solament un 10,6 % són
practicants.
És una pena l’escàs percentatge de ma-
res i pares practicants, sobretot si tenim
en compte que si aquests són passius no
afavoriran ni encoratjaran les pràctiques
dels seus descendents, segons la teoria
de la imitació (Torre, 1998). Aquest
problema s’agreuja més en el cas de les
mares passives, ja que aquesta és el mo-
tor de l’activitat esportiva de la família,
tant en els nens com en les nenes (Sal-
cedo, 1993, citat per García Montes,
1997).
Resulta determinant, doncs, la figura de
la mare, cosa confirmada amb les dades
de García Ferrando (1993), ja que un
76 % dels joves la mare dels quals fa es-
port, practiquen un esport o més d’un.
En opinió de Torre (1998), els nois tenen
un referent molt més important i decisiu
per a la pràctica en el grup d’iguals, men-
tre que les noies depenen en més gran
mesura dels membres de la família.
De la mateixa manera, quan vam pregun-
tar: T’agradaria que els teus pares realit-

zessin més activitat física o esportiva?,
més del 68 % dels escolars de Primària
indiquen que els agradaria que els seus
pares realitzessin més exercici físic;
aquest percentatge disminueix lleugera-
ment amb l’edat. Així i tot, més de la mei-
tat de les noies adolescents volen que els
seus pares facin més esport. Aquesta
dada ens permet de fer la reflexió següent:
per què volen que els seus pares practi-

quin més activitat física si elles realment

són força sedentàries?

Anàlisi inferencial

Una vegada analitzada descriptivament la
freqüència de pràctica de pares i fills, rela-
cionarem la incidència socialitzadora dels
pares envers els seus descendents, tot di-

ferenciant-ne la influència en funció de
l’edat. Així, aplicant el test de la khi qua-
drat obtenim els resultats de la taula 1.
Respecte a la influència dels pares en la
pràctica dels seus fills, comprovem com
aquesta és menor a mesura que avancen
els anys, cosa que confirma una inde-
pendència familiar superior a Secundària,
potser a causa de la major influència del
grup d’iguals.
Així, en els adolescents només hi ha indicis
de significança (Martín i Luna, 1994) en re-
lació amb la pràctica materna. Tanmateix,
a Primària, els escolars es troben influïts de
forma significativa (p�0,05) per la pràctica
del pare, i de forma molt significativa
(p�0,01) per la pràctica de la mare, cosa
que confirma més encara aquesta com a
factor socialitzador més determinant.
Tanmateix, estudiar l’estadístic �2 en tau-
les de contingència amb dues variables,
ens proporciona informació sobre
l’existència o no de relació entre les varia-
bles i del seu nivell de significació, però no
del seu sentit (Visauta, 1998). En aquest
sentit l’Anàlisi de Correspondències
(ANACOR) ens aportarà informació que
no ens donen en absolut l’estadístic �2, ni
d’altres coeficients de correlació.
La tècnica de l’ANACOR ens permetrà de
treballar amb mesures variables en qual-
sevol d’aquestes escales o que no esti-
guin relacionades linealment. Així, po-
drem parlar d’un cert caràcter exploratori

d’aquest procediment alhora que ens
permet de quantificar dades qualitatives
(nominals o ordinals) en puntuacions
amb propietats mètriques, que assignen,
per tant, valors numèrics a dades categò-
riques, i que possibiliten representacions
gràfiques que fan més fàcil descobrir les
relacions que comentàvem abans. En

aquest sentit, l’ANACOR ens permetrà
d’analitzar aquesta possible relació entre
les variables d’una manera gràfica en un
espai pluridimensional, de manera que,
calculant prèviament, per files i colum-
nes, les puntuacions de la taula, les di-
verses categories de les variables estaran
representades en el gràfic més pròximes
o més allunyades en les diverses dimen-
sions en funció del seu grau de similitud o
diferències.
Aplicant aquesta anàlisi de corres-
pondències obtenim les dades desl gràfics
3 i 4.
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Primària Secundària

Freqüència de pràctica de l’esco-

lar, en funció de: �2
p �2

p

Pràctica pare 23.742 0.022* 7.185 0.845 (NS)

Pràctica mare 26.431 0.009** 20.140 0.064 (NS�)

* p�0.05 ** p�0.01 � Indicis de significativitat

Taula 1.

Correlacions de la Freqüència de pràctica. (La primera columna indica el coeficient de khi quadrat, mentre la
segona indica la significança d’aquest valor).



Ara sí que estem en disposició de confir-
mar que els alumnes més sedentaris
acostumen a tenir mares i pares que no
són esportistes, mentre que aquelles ma-
res o pares que practiquen sovint activi-
tat físicoesportiva tenen fills molt espor-
tistes (practiquen sovint o caps de setma-
na), cosa que indica que serveixen de
model a imitar, fet que els confirma com
a un factor socialitzador de gran trans-
cendència.
Aquests resultats coincideixen amb els
obtinguts per altres autors en la literatura
internacional (Freedson i Evenson, 1991;
Anderssen i Wold, 1992; Yang, Telama i
Laakso, 1996) i espanyola (García Fe-
rrando, 1993; Mendoza i col., 1994; Gar-
cía Montes, 1997) segons els quals la
pràctica dels fills està estretament relacio-
nada amb la pràctica dels seus pares.
En aquest sentit, Snyder i Spreitzer
(1973) indiquen que l’interès dels nens
cap a l’esport està més condicionat per la
conducta del seu pare, mentre que les ne-
nes ho estan per la de la seva mare.
D’aquesta manera, els nens que partici-
pen en activitats físicoesportives reflectei-
xen l’interès dels seus pares perquè realit-
zin aquestes activitats, fonamentalment si
els pares han practicat de forma agrada-
ble (Brown, 1985).
En definitiva, si els pares practiquessin
més esport, els fills tindrien més
probabilitat de practicar-lo, ja que
aquesta possibilitat augmenta com més
proximitat i freqüència de relació social es
mantingui amb persones practicants.
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