
Inte res sos i ac ti tuds de les per so nes ce gues
o amb de fi cièn cies vi suals, per a l’activitat
fi si coes por ti va, se gons l’edat i el sexe

Resum

A l’estudi que pre sen tem s’analitzen els

in te res sos i ac ti tuds cap a l’esport, en una

mos tra re pre sen ta ti va de les per so nes

amb de fi cièn cia vi sual a Gran Canà ria.

Hi van par ti ci par 130 sub jec tes (79 ho -

mes i 51 do nes) d’entre 6 i 55 anys. Per

fer-ho, es va uti lit zar un qües tio na ri ela bo -

rat “ad hoc” en el qual es re co llien, en tre

d’altres as pec tes, l’interès per l’esport, els 

es ports que més els agra den, el ni vell de

pràcti ca es por ti va, pas sa da o pre sent, els

es ports prac ti cats i els que els in te res sen.

Es con si de ra va, igual ment, els que els

agra da rien prac ti car i els que creuen que

po den  prac ti car. Les anà li sis rea lit za des

han pa rat es ment tam bé a les pos si bles

di ferè ncies se gons l’edat i sexe dels sub -

jec tes.

Els re sul tats in di quen el gran in terès exis -

tent, igual com el ni vell ele vat de pràcti ca

es por ti va, mal grat el que es po dria pen -

sar. D’altra ban da, els in te res sos pre sen -

ten unes cer tes di ferè ncies te nint en

comp te tant l’edat com el sexe dels sub -

jec tes. Con cre ta ment, res pec te de l’edat,

vam tro bar que els de menys edat pre sen -

ten un in terès su pe rior.

Introducció

Els tre balls o in ves ti ga cions rea lit zats so bre

la po bla ció de per so nes amb de fi cièn cia vi -

sual i cega, sen se ser tan abun dants com el

trac ta ment do nat a al tres as pec tes de la

Psi co lo gia, al menys pre sen ta un nom bre re -

la ti va ment am pli d’estudis. Tan ma teix, en

re la cio nar-ho amb l’activitat fí si ca i l’esport, 

aquests es tu dis sí que re sul ten cla ra ment

es cas sos. Con cre ta ment, al nos tre país els

es tu dis ge ne rals so bre aques ta temà ti ca

són nuls, així i tot exis tei xen uns pocs es tu -

dis, pu bli cats fins avui, que se cen yei xen a

as pec tes molt par cials de l’àmbit es por tiu,

en ca ra que dei xant des co ber tes grans lla cu -

nes en aquest àmbit.

Una re vi sió rea lit za da per Zu biaur (2001),

d’allò que s’ha pu bli cat so bre el tema a les

prin ci pals re vis tes, des ta ca l’escassa quan -

ti tat de tre balls que fa re ferè ncia a in ter ven -

cions de tot ti pus amb per so nes ce gues o

amb de fi cièn cia vi sual, atès que no més arri -

ben al 16 % dels rea lit zats so bre po bla cions 

es pe cials, cosa que es ta ria in di cant, pa -

ral·le la ment, la poca aten ció que s’ha de di -

cat, per part dels in ves ti ga dors i pro fes sio -

nals de l’àrea, a aquest àmbit con cret, fins i

tot en re la ció a les al tres de fi cièn cies.
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Abstract
In the present study we analyse the

interest and attitudes towards sport,

with a sample of visually handicapped

subjects in Gran Canaria.

We wor ked with 130 sub jects  (79

men and 51 wo men) bet ween the

ages of 6 and 55. An “ad hoc”

ques tion nai re was ela bo ra ted which

in clu ded as pects such as the in te rest

of sport, the sports the sub jects li ked

the most, the le vel of eit her past or

pre sent sport prac ti ce, the dif fe rent

sports prac ti sed and tho se sports the

sub jects were most in te res ted in. Also 

the re were ques tions re la ted to the

sports they would like to prac ti ce and 

the sports they think they could

prac ti ce. The analy ses done have also 

ta ken into con si de ra tion the

dif fe ren ces de ri ved from age and sex.

The results show the interest of the

visually handicapped both in the sport

and in the practice of it, contrary to

what was thought. The interest is not

the same in men and women of

different ages. Specially, with regard to

age, the younger they are the greater

the interest they have.

Key words
sport, physical activity, interest,

attitudes, blind, visual handicapped
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Els tre balls pu bli cats a ho res d’ara in ci dei -

xen, en tre d’altres qües tions, en l’estudi

dels in te res sos es por tius de nens cecs i de -

fi cients vi suals (per ex., Azar yan, 1982;

Ku li che va, 1972). Con si de rem que aquest

as pec te és prio ri ta ri, ja que men tre a

Espan ya exis tei xen es tu dis que re flec tei xen 

els ni vells de par ti ci pa ció es por ti va de la

po bla ció es pan yo la o d’interès per l’esport,

com els rea lit zats per Gar cía Fe rran do

(1991, 1997), no s’esdevé el ma teix amb

les ano me na des po bla cions es pe cials, o el

que és el ma teix, de sub jec tes que pre sen -

ten al gu na mena de de fi cièn cia i, més con -

cre ta ment, els rea lit zats amb per so nes

amb ce gue sa o de fi cièn cia vi sual. Això

oca sio na que no se sàpi ga amb cer te sa

què està suc ceint al nos tre país res pec te

d’aquest tema. Les úni ques ex cep cions a

aquests es tu dis són els rea lit zats per Pé rez

Cór do ba, Ca ra cuel i Mo ri lla (1999) so bre

l’interès i la pràcti ca es por ti va de jo ves

amb mi nus va li de ses fí si ques, psí qui ques i

sen so rials a la pro vín cia de Se vi lla o el rea -

lit zat per San ta na (1998) so bre la po bla ció 

de fi cient vi sual i cega de Gran Canà ria.

Un al tre gran bloc de tre balls em fa sit za

els pro gra mes d’intervenció en aquest ti -

pus de po bla ció. Aquests pro gra mes van

des dels que re flec tei xen ins truc cions i

orien ta cions que s’han d’oferir per a

l’ensenyament de l’educació fí si ca (Prin gle

i Wint hers, 1974; Lie ber man, 1974), als

que in ci dei xen en la mena d’activitats a

rea lit zar i en les for mes de de sen vo lu -

par-los (Ku li che va, 1972; Case, 1966) o

l’ús d’instruments d’ajuda per a les clas ses

d’Educació Fí si ca (Se me nov, 1982). Tam -

bé es com pa ren els efec tes de pro gra mes

tra di cio nals da vant de pro gra mes es pe cí -

fics pel que fa a la seva qua li tat te rap èu ti ca 

(Se me nov, 1986). Una al tra ves sant din tre 

d’aquesta ten dència és l’elaboració de pro -

gra mes es pe cí fics d’iniciació a di fe rents es -

ports, com ara la vela (Cylke, 1990).

Al nos tre país, aquests ti pus d’estudi es re -

fe rei xen a pro gra mes adre çats a la for ma ció

de pro fes sio nals que tre ba llen o po drien

arri bar a tre ba llar amb per so nes ce gues,

din tre de l’àmbit de l’activitat fí si ca i l’es -

port, com ara el rea lit zat per Armas i Ave ro

(1999) que pre sen ten un pro gra ma adre çat 

a pro fes sors d’EF, per al seu pos te rior tre -

ball amb nens cecs. Tam bé tro bem pro gra -

mes adre çats a alum nes de Fa cul tats de

Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport o

INEF, com el rea lit zat per San ta na, Gui llén i 

Ro drí guez (1996) que im pli ca, a més a

més de la for ma ció, as pec tes d’intervenció i

in ves ti ga ció, o els de sen vo lu pats per Ale -

jan dre i Ga lle go (1999) o per Cruz i San ta -

na, (1995) que uti lit zen me to do lo gies con -

cre tes de reha bi li ta ció bàsi ca, aquest úl tim

re sul tat de la col·la bo ra ció en tre l’ONCE i la

FCCAFD.

Una al tra lí nia es re fe reix als in te res sos,

ac ti tuds i per cep ció de la pràcti ca es por ti -

va de for ma ge ne ral o en as pec tes par ti cu -

lars d’aquesta; en aquest sen tit, Rain bolt i

She rrill (1985) i She rrill, Pope i Arnhold

(1986) in ten ten d’identificar, en tre d’altres 

qües tions, les per so nes ce gues pro clius a

par ti ci par en com pe ti cions es por ti ves, en

fun ció de va ria bles com ara atri buts per so -

nals, ex pe rièn cies com pe ti ti ves prèvies i

ni vell d’entrenament. Tam bé han es tat

ana lit za des les ac ti tuds d’atletes d’elit amb 

al gu na de fi cièn cia cap a al tres es por tis tes

que pre sen ten de fi cièn cies, però d’un al tre

ti pus (Mas tro, Bur ton, Ro sen dahl i She rrill, 

1996). Des d’un punt de vis ta com pa ra tiu

s’ha es tu diat la va lo ra ció que fan de la

pràcti ca es por ti va els sub jec tes amb de fi -

cièn cia vi sual da vant dels “nor mals”. Pel

que fa a aquest tema, els de fi cients vi suals

va lo ren més la coo pe ra ció, el fet d’ini -

ciar-se en un es port o ini ciar-se en un bon

lloc (Bar nett, Me rri man i Lupo, 1993).

Un al tre grup de tre balls s’ha cen trat a

iden ti fi car la re la ció en tre ce gue sa i exe -

cu ció (Ma kris et al., 1993). En aquest

sen tit, cal des ta car l’estudi rea lit zat per

McGuf fin, French i Mas tro (1990) que uti -

lit zen di ver ses tècni ques a la re cer ca d’un

ma jor ren di ment en ve lo ci tat o l’estudi de

Reid, French i Shultz (1977) en què ana -

lit zen la in fluèn cia que exer ceix l’auditori

en la mi llo ra del ren di ment.

Els es tu dis que re vi sen al guns dels pro ba -

bles be ne fi cis que pro por cio na a les per -

so nes ce gues l’esport con for men una al tra 

lí nia d’actuació, en aquest sen tit es ma ni -

fes ta Ste wart (1981) en as sen ya lar que

els be ne fi cis són d’ordre emo cio nal, so cial 

i psi colò gic.

Va lliant, Bez zubyk, Da ley i Asu (1985) in -

di quen igual ment que es pot mi llo rar el

fun cio na ment psi co so cial a tra vés de la

par ti ci pa ció en com pe ti cions atl èti ques.

Aquests au tors, en ava luar l’autoestima i el 

lo cus de con trol de per so nes amb de fi cièn -

cies –es por tis tes cecs, en ca di ra de ro des,

am pu tats i amb parà li si ce re bral–, van tro -

bar que els at le tes amb de fi cièn cies te nen

més alta au toes ti ma que no pas els no at le -

tes, igual com una ma jor sa tis fac ció per la

vida i més fe li ci tat, en tre d’altres qües -

tions. Tam bé es res sal ten els be ne fi cis per

a l’autoconfiança (Son ka i Bina, 1978).

Al nos tre país, els es cas sos es tu dis s’han

cen trat en l’adaptació per so nal i so cial

d’aquestes per so nes i la seva re la ció amb la

pràcti ca es por ti va (San ta na, 1999), la per -

cep ció de be nes tar psi colò gic pro duït per

l’activitat fí si ca i es por ti va (San ta na i Gui -

llén, 1999) o els rea lit zats so bre be ne fi cis

fí sics i psí quics, en ge ne ral, pro duïts per un

pro gra ma d’activitat fí si ca (Chin chi lla i Cha -

cón, 1999; Sán chez i cols., 1999).

Per això, i en un in tent d’aprofundir en

aques ta par cel·la, hem con si de rat opor tú

ana lit zar, en pri mer lloc i fo na men tal ment,

les lec tu res que fan aques tes per so nes de

l’activitat fí si ca i es por ti va i la seva pràcti ca. 

Amb aques ta in ves ti ga ció en par ti cu lar pre -

te nem bàsi ca ment d’analit zar quins són els

in te res sos i ex pec ta ti ves dels cecs i de fi -

cients vi suals so bre l’e xercici fí sic i l’esport.

Mètode

Sub jec tes

La mos tra es tro ba for ma da per 130 sub -

jec tes re pre sen ta tius de les di fe rents de le -

ga cions de Gran Canà ria. Per sexe, la dis -

tri bu ció és de 79 ba rons i 51 do nes, amb

edats que os cil·len en tre els 6 i els 55

anys, la mit ja na és de 26,5 anys, dels

quals el 73,9 % és de fi cient vi sual par cial

i el 26,2 %, cecs to tals, com que da re flec -

tit a les da des de la tau la 1.
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EDAT (anys) HOME DONA TO TAL PARCIAL

 6-15

16-25

26-35

36-55

19

27

20

13

10

11

16

14

 8

 7

 9

10

21

31

27

17

N = 131 79 51 34 96

Tau la 1.

Mos tra de sub jec tes se gons edat, sexe i ti pus de

de fi cièn cia.



Instru ment

Es va uti lit zar un qües tio na ri ela bo rat

“ad hoc” d’interessos i ex pec ta ti ves so -

bre l’activitat fí si ca i l’esport. El qües tio -

na ri està di vi dit en qua tre blocs, dels

quals se n’han pres dos per a l’exposició

pre sent. Un pri mer bloc, on es de ma na -

va als sub jec tes que apor tes sin un se guit 

de da des per so nals que feien re ferè ncia

a l’edat, sexe, mo ment d’aparició de la

de fi cièn cia i ti pus de de fi cièn cia del sub -

jec te; un se gon bloc, con for mat per pre -

gun tes re la cio na des amb l’interès per

l’activitat fi si coes por ti va i el seu ni vell

de pràcti ca. El qües tio na ri, en ca ra que

de carà cter emi nent ment qua li ta tiu,

con té al gu nes pre gun tes tan ca des, que

ofe rei xen 2 o 3 al ter na ti ves pre fi xa des.

Els al tres dos blocs, que no es van trac -

tar en aquest mo ment, es re fe rei xen,

d’una ban da, als mo tius pels quals han

prac ti cat o no es port i, en cas d’ha ver-lo

dei xat, les cau ses de l’aban donament i,

d’una al tra ban da, a les apor ta cions tant 

per so nals com so cials que els re por ta la

pràcti ca es por ti va.

Pro ce di ment

La se lec ció de la mos tra es va fer par tint

del cens d’afiliats de l’ONCE, se lec cio nant

els sub jec tes en tre 6 i 55 anys i pos te rior -

ment aquells que no te nien de fi cièn cies

afe gi des o plu ri de fi cièn cies. Pa ral·le la -

ment, es van for mar alum nes de la FCAFD

i se’ls va pre pa rar en re co lli da de da des, ja

que el qües tio na ri es va ad mi nis trar de for -

ma in di vi dual i en el do mi ci li del sub jec te.

Trac ta ment de da des

Es van rea lit zar anà li sis des crip ti ves de

fre qüèn cies i per cen tat ges ge ne rals per a

cada pre gun ta, així com per sexe, edat i ti -

pus de de fi cièn cia. Igual ment, es van rea -

lit zar me su res de tendència cen tral (mit ja -

nes i des via cions tí pi ques). Pel que fa a

anà li sis com pa ra ti ves, es van cal cu lar les

di ferè ncies de Mit ja nes (uti lit zant com es -

ta dís tic de con trast la t-Stu dent), per a la

com pa ra ció de les di fe rents va ria bles que

im pli ca dos va lors o grups. En el cas de la

va ria ble edat, que im pli ca qua tre va lors o

grups, es va rea lit zar una anà li si de va -

riàn cia (ANOVA) per tal de po der com pa -

rar si mult ània ment els grups. Fi nal ment,

es va ob te nir la di ferè ncia de per cen tat ges 

(khi-qua drat) dels va lors dels di fe rents

ítems en re la ció a les va ria bles re fe ren -

cials (sexe, edat, ori gen i ti pus de de fi -

cièn cia).

Resultats
Re sul tats ge ne rals

Res pec te a l’interès de la po bla ció cega

i amb de fi cièn cia vi sual per l’esport

(tau la 2)

La li te ra tu ra exis tent sem bla sug ge rir que

els cecs po den te nir menys in terès per

l’esport pro duc te de la seva de fi cièn cia i,

si de cas, l’interès que po gues sin mos trar

cap a les es pe cia li tats es por ti ves se ria di -

fe rent. Tan ma teix, ob ser vem (tau la 2) que 

aques ta po bla ció està in te res sa da per

l’esport en un alt per cen tat ge, atès que so -

la ment el 7,7 % as sen ya la que no li agra -

da gens l’esport, men tre que el 26,2 % va

in di car que li agra da una mica i el 66,2 %

va dir que li agra da molt. Aques tes da des

in di quen que dos ter ços d’aquestes per so -

nes es tro ben molt in te res sa des per

l’esport; la pro por ció de per so nes que no

mos tren cap in terès és molt bai xa.

Res pec te als es ports que més agra den

a les per so nes ce gues i amb de fi cièn cia

vi sual (tau la 3)

Els es ports que més agra den als sub jec tes

són, el fut bol que és es co llit per més de la

mei tat dels sub jec tes es tu diats (50,8 %),

se guit per la na ta ció, amb un per cen tat ge

d’una mica més de la ter ce ra part de la po -

bla ció (39,2 %), el bàsquet, amb un per -

cen tat ge equi va lent a la quar ta part

(26,2 %), l’atletisme (16,9 %), el ci clis me

(16,2 %), el tennis (10,8 %), les arts mar -

cials (8,5 %), el vo lei bol (7,7 %), l’handbol

i la gimnàsti ca (6,9 %). Com es pot ob ser -

var, l’esport rei per ex cel·lència, el fut bol, és 

el més de man dat pels sub jec tes, igual que

pas sa amb la na ta ció o el bàsquet,

que tam bé són es ports molt ac cep tats per la 

po bla ció en ge ne ral. Alguns es ports mi no ri -

ta ris i tam bé es pe cí fics de la po bla ció cega

i/o de fi cient vi sual, com ara el goal-ball han

tin gut una de man da molt bai xa.

Res pec te al ni vell de pràcti ca es por ti va

de la po bla ció cega i de fi cient vi sual (ta -

ula 4)

Res pec te a ha ver prac ti cat l’esport, el

17,7 % no l’ha prac ti cat mai men tre que

el 82,3 % as sen ya la ha ver-ho fet. Con si -

de rant aques tes da des, es pot dir que un

gran per cen tat ge dels de fi cients vi suals i/o 

cecs ha prac ti cat l’esport, i és menys de la 
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LI AGRADA L’E SPOR T PERCENTATGE

Gens  7,7

Una mica 26,2

Molt 66,2

Ta ula 2.

Gus t per l’e spor t.

ESPORT PERCENTATGE

Fut bol 50,8

Na ta ció 39,2

Bàsquet 262

Atle tis me 16,9

Ci clis me 16,2

Te nnis 10,8

Arts Mar cia ls  8,5

Vo lei bol  7,7

Handbol  6,9

Gim nàstica  6,9

Altres 33,1

Cap  3,1

NS/NC  4,6

Ta ula 3.

Espor ts que més agraden als ce cs.

HA PRAC TI CA T PER CEN TA TGE

SÍ 82,3

NO 17,7

Ta ula 4.

Ha prac ti ca t e spor t?



quar ta part d’aquesta po bla ció la que mai

no ha prac ti cat cap mena d’activitat fi si -

coes por ti va. Per tant, es re gis tra que els

sub jec tes, en la seva ma jo ria, al gu na ve ga -

da han “es tat en con tac te” amb l’esport de

for ma pràcti ca, ja si gui en l’actualitat o an -

te rior ment, en ca ra que el ni vell de pràcti ca

no ha es tat quan ti fi cat, és a dir que aques ta 

pràcti ca po dia ha ver es tat per un breu pe -

río de de temps o per un de llarg, de for ma

in ten sa o més lleu ge ra... En qual se vol cas,

la nos tra in ten ció no ha es tat es tu diar el ni -

vell de pràcti ca es por ti va, sinó el con tac te

que po gues sin te nir amb el món es por tiu i/o 

de l’activitat fí si ca.

Res pec te als es ports prac ti cats

per la po bla ció cega (ta ula 5)

Pel que fa al ti pus d’esports que prac ti quen

o han prac ti cat els cecs i de fi cients vi suals

més so vint, les da des as sen ya len que

l’esport més prac ti cat és el fut bol, se guit per

la na ta ció, el bàsquet i l’atletisme; com es

pot veu re, tots aquests su pe ren un per cen -

tat ge d’incidència su pe rior al 20 %. Amb

per cen tat ges in fe riors a aques ta xi fra apa rei -

xen la gimnàsti ca, el ci clis me, l’handbol i el

vo lei bol, les arts mar cials i el tennis. En per -

cen tat ges in fe riors al 5 % apa rei xen es ports

com ara el sen de ris me, l’hípica, el goal ball, 

que per la seva bai xa fre qüèn cia hem agru -

pat en la ca te go ria, d’“al tres”. S’observa no -

va ment que és el fut bol l’esport que ocu pa el 

pri mer lloc pel que fa a pràcti ca, se guit per

les mo da li tats de na ta ció, bàsquet i at le tis -

me; hi ha coin cidè ncia en tre els es ports que

agra den i els que es prac ti quen.

Ni vell de pràcti ca es por ti va

de la po bla ció cega (ta ula 6)

Mal grat que hi ha un alt per cen tat ge de sub -

jec tes que ma ni fes ten ha ver prac ti cat

l’esport, la ma jo ria d’ells han dei xat de prac -

ti car-lo (56,1 %), no més con ti nua amb la

pràcti ca es men ta da un 43,9 %. Pel que fa

als mo tius que van por tar a l’abandonament,

n’hi ha dos que des ta quen so bre els al tres: la

man ca de temps (31,17 %) i, la ma tei xa de -

fi cièn cia (16,88 %).

Res pec te a si els agra da ria prac ti car

al gun es port

Del grup de sub jec tes que mai no han prac -

ti cat es ports po dem des ta car que gai re bé la 

mei tat ma ni fes ten que els agra da ria

prac ti car al gun es port; l’altra mei tat es

man té en una ac ti tud de to tal de sin terès.

Res pec te als es ports

que de sit ja rien prac ti car (tau la 7)

Els prin ci pals es ports que els agra da ria

prac ti car a aquells que mai no ho han fet

són: na ta ció, fut bol, bàsquet i tennis.

Amb un per cen tat ge in fe rior al 10 % es

tro ba rien d’altres es ports, com ara hand -

bol, gimnàsti ca, arts mar cials, ci clis me i

at le tis me. Es pot apre ciar que la to ta li tat

dels es ports que els agra da ria prac ti car

als de fi cients vi suals que mai no ho ha -

vien fet abans, són els ma tei xos que

prac ti quen la res ta dels sub jec tes, en ca -

ra que no tots els as sen ya lats po den ser

prac ti cats pels cecs to tals, com pas sa

amb el bàsquet o el tennis, tan ma teix,

sem bla que no cons ti tueix un pro ble ma

per als sub jec tes amb una de fi cièn cia vi -

sual par cial. En qual se vol cas, la ma jo ria 

dels es ports que es men ten po drien prac -

ti car-los fins i tot pre sen tant una de fi -

cièn cia vi sual to tal.

Res pec te als es ports que creuen

que po den prac ti car (tau la 8)

Pel que fa a quins creu que són els es -

ports que po dria prac ti car, els sub jec tes

opi nen que el prin ci pal es port és la na ta -
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E SPOR T PER CEN TA TGE

Fut bol 35,4

Na ta ció 30,0

Bàsquet 22,3

Atle tis me 22,3

Gim nàstica 14,6

Ci clis me 7,7

Handbol 7,7

Vo lei bol 7,7

Arts mar cia ls 6,9

Te nnis 6,2

Altres 23,1

Ta ula 5.

Espor ts prac ti ca ts per la po bla ció ce ga.

PRAC TI CA PRAC TI CA RIA

Sí 43,9 % (47) 47,8 % (11)

No 56,1 % (60) 52,1 % (12)

Tau la 6.

Ni vell de pràcti ca i de sig de prac ti car es port.

E SPOR T % i FR.

Na ta ció 18,64 % (11)

Fut bol 13,56 % (8)

Bàsquet 11,86 % (7)

Te nnis 10,17 % (6)

Handbol 8,47 % (5)

Gim nàstica 6,78 % (4)

Arts mar cia ls 6,78 % (4)

Ci clis me 5,08 % (3)

Atle tis me 5,08 % (3)

Altres 10,17 % (6)

Cap 3,39 % (2)

Ta ula 7.

Espor ts que els agradaria prac ti car.

E SPOR T % i FR.

Na ta ció 56,9 % (74)

Fut bol 50,0 % (65)

Atle tis me 45,4 % (59)

Gim nàstica 42,3 % (55)

Bàsquet 40,0 % (52)

Ci clis me 38,5 % (50)

Te nnis 34,6 % (45)

Arts mar cia ls 33,8 % (44)

Handbol 33,8 % (44)

Altres 43,8 % (57)

Cap 6,9 % (9)

NS / NC 6,9 % (9)

Ta ula 8.

Espor ts que creuen que po drien prac ti car.



ció, se guit del fut bol, de l’atletisme i de la

gimnàsti ca. En més pe tit per cen tat ge, en -

ca ra que no gens ne gli gi ble, es tro ben el

bàsquet, el ci clis me, el tennis, les arts

mar cials i l’handbol.

A grans trets, po dem as sen ya lar que no hi

ha grans di ferè ncies en tre els es ports que

prac ti quen els de fi cients vi suals i/o cecs,

els que els agra da ria prac ti car i els es ports 

que creuen que po den prac ti car.

Re sul tats com pa ra tius

se gons sexe i edat

Pel que fa a l’interès i/o al gust

per l’esport (tau la 9)

Pel que fa a si li agra da o no l’esport, tro -

bem que exis tei xen di ferè ncies es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca ti ves res pec te de l’edat i

el sexe.

S’observa que els grups d’edat on es ma -

ni fes ten di ferè ncies sig ni fi ca ti ves són els

que co rres po nen al pri mer tram d’edat

(6-15 anys) en re la ció als trams de 36-55 

anys i de 26-35 anys, i en tre el se gon

(16-25 anys) i el quart (36-55 anys). Això 

ens in di ca que els  més jo ves són els que

te nen més in terès o els agra da més

l’esport; aques tes di ferè ncies, són, doncs, 

re lle vants es ta dís ti ca ment en els ca sos

es men tats. (Tau la 10)

Pel que fa al sexe, tam bé apa rei xen di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves, atès que el gust

per l’esport és una mica més gran en els

ho mes, amb un va lor mitjà de 2,68,

men tre que a les do nes els agra da una

mica menys, amb un va lor de 2,43; en

qual se vol cas, en tots dos l’interès és

ele vat.

Pel que fa als es ports

que li agra den més

Igual com pas sa amb la pre gun ta an te rior,

hi ha di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti -

ves res pec te a l’edat i el sexe en tres de les

mo da li tats es por ti ves, con cre ta ment fut bol,

bàsquet i at le tis me, men tre que això no

s’esdevé amb la res ta. (Ta ula 11)

Pel que fa a l’edat, cal in di car que el fut bol 

és una de les mo da li tats més es co lli des i

on hi ha al gu nes di ferè ncies sig ni fi ca ti ves, 

con cre ta ment en tre els grups pri mer

(6-15 anys) i ter cer (26-35 anys), i el

grup se gon (16-25 anys) i el ter cer (26-

35 anys). Un al tre dels es ports que més

agra da és el bàsquet; en aquest cas són

els sub jec tes de menys edat, en tre els 6 i

els 15 anys, els que mos tren di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en re la ció amb els grups

d’edats su pe riors, 26 i 35 anys i 36 i 55.

En at le tis me s’observa que exis tei xen di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el tram

d’edats com pre ses en tre els 16 i 25 anys i 

els trams de 36-55 anys, i el que co rres -

pon a les edats me nors, tram de 6-15

anys. (Ta ula 12)

Pel que fa al sexe dels sub jec tes, les di -

ferè ncies en tre ho mes i do nes tam bé són 

no ta bles a l’hora de mos trar in terès per
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GRUPS D’EDAT X

NIVELL DE

SIGNIFICACIÓ

n

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r

1r 6-15 2,86

.0006

*

*

*

2n 16-25 2,71

3r 26-35 2,50

4t 36-55 2.22

Ta ula 9.

T’agrada l’e spor t? (per gru ps d’eda t).

SEXE X t
NI VELL DE

SIGNIFICACIÓ

Dones 2,43

–2,16 .034

Hom es 2,68

Ta ula 10.

T’agrada l’e spor t? (per sexe).

EDAT

FUTBOL BÀSQUET ATLETISME

X NS

GRU PS D’EDAT

X NS

GRU PS D’EDAT

X NS

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .65

.031

*

*

.41

.023

* * .06

.047

* *2n 16-25 .60 .34 .28

3r 26-35 .44 .13 .19

4t 36-55 .33 .14 .07

Ta ula 11.



la mo da li tat es por ti va del fut bol. En el

cas de les do nes l’interès és me nor, amb

una mit ja na de .25, men tre que els ho -

mes es mos tren for ça més in te res sats,

amb un va lor de .67. D’altra ban da, el

bàsquet és més es co llit per la po bla ció

mas cu li na, amb una mit ja na de .32,

men tre que la mit ja na de la po bla ció fe -

me ni na és de .15. Es po dria dir el ma -

teix res pec te de l’atletisme, atès que

tam bé hi tro bem di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves; ob ser vem que aques ta mo da li tat és

pre fe ri da per les do nes amb un va lor

mitjà de .27, en com pa ra ció amb els ho -

mes, la mit ja na dels quals és de .10.

Pel que fa a si ha prac ti cat

al gun es port o ac ti vi tat fí si ca

Res pec te al fet d’haver prac ti cat l’esport

an te rior ment, exis tei xen di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves en tre els grups de 6 a 15 anys en

re la ció amb el grup de 36 a 55 anys, i

amb el de 26 a 35 anys i, d’altra ban da,

tam bé tro bem di ferè ncia es ta dís ti ca ment

sig ni fi ca ti va en tre els grups se gon (16-25

anys) i ter cer (26-35anys) en re la ció tam -

bé amb el grup de més edat. (Tau la 13)

Igual que pas sa amb l’edat, po dem ob ser -

var que tam bé hi ha di ferè ncies pel que fa

al sexe i la pràcti ca d’algun es port; en

aquest cas, la mit ja na dels ho mes que

han prac ti cat es port és una mica su pe rior, 

amb un va lor de .89, que no pas la mit ja -

na de les do nes, amb un.70. (Tau la 14)

Esport o es ports que ha prac ti cat

Pel que fa a les di fe rents mo da li tats que

han prac ti cat els sub jec tes, exis tei xen

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en al gu nes,

con cre ta ment en les mo da li tats es por ti -

ves de fut bol, bàsquet, at le tis me, ci clis -

me i hand bol. No obs tant això, la re la ció 

amb les va ria bles re fe ren cials va ria; en

al guns ca sos és l’edat i en d’altres el

sexe la va ria ble que mar ca la di ferè ncia.

(Tau la 15)

Pel que fa a l’edat, no més es re gis tren

di ferè ncies en dos es ports: el bàsquet i
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FUTBOL BÀSQUET ATLETISME

SEXE X t N.S. X t N.S X t N.S

Dona .25

–5,11 .000

.15

–2.33 .022

.27

2.41 .018

Hom e .67 .32 .10

Ta ula 12.

EDAT X N.S.

GRU PS D’EDAT

4.º 3.º 2.º 1.º

1r 6-15 1,00

.0006

*

*

*

*

2n 16-25  .86

3r 26-35  .80

4t 36-55  .59

Ta ula 13.

Ha prac ti ca t al gun e spor t? (per gru ps d’eda t)

BÀSQUET ATLETISME

EDAT X N.S.

GRU PS D’EDAT

X N.S.

GRU PS D’EDAT

4t 3r 2n 1r 4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .41

.0009

*

*

*

*

.06

.0000
*

*

*

*

2n 16-25 .31 .44

3r 26-35 .11 .27

4t 36-55 .03 .00

Taula 15.

SEXE X t N.S.

Dona .70

–2.64 .010

Hom e .89

Ta ula 14.

Ha prac ti ca t al gun e spor t? (per sexe)



l’atletisme. S’observa que, com me nor

és l’edat més grans són les di ferè ncies

pel que fa a la pràcti ca de bàsquet en re -

la ció amb els grups de més edat. En

l’atletisme, tro bem que les di ferè ncies

es ma ni fes ten so bre tot en les edats cen -

trals en re la ció amb les ex tre mes; les di -

ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves

es tro ben en la re la ció en tre el se gon

grup (16-25 anys), res pec te dels grups

pri mer (6-15 anys) i quart (36-55

anys), i la re la ció en tre 26-35 anys res -

pec te dels grups de 6-15 anys i 36-55

anys. (Tau la 16)

En el sexe, tro bem que el fut bol pre sen ta

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves for ça grans en tre

do nes i ho mes; són aquests úl tims els qui

ma ni fes ten ha ver-lo prac ti cat més, amb

una va lo ra ció mit ja na de .54, men tre que

el va lor ob tin gut per la po bla ció fe me ni na

és de .05 de mit ja na. Igual ment, la mit ja -

na de do nes que han prac ti cat o prac ti -

quen bàsquet tam bé és més pe ti ta que la

mit ja na d’homes, amb un va lor de .07 per 

part de les do nes i de .31 en els ho mes.

Tam bé es pot ob ser var que la pràcti ca del

ci clis me en la po bla ció amb al gu na mena

de de fi cièn cia vi sual, és su pe rior en tre els

ho mes .11, que en tre les do nes (.01).

D’altra ban da, l’handbol és prac ti cat en

més me su ra pel sexe mas cu lí que no pas

pel sexe fe me ní, com in di quen les pun tua -

cions re gis tra des.

So bre si con ti nua prac ti cant es port

(Tau la 17)

Els sub jec tes que han con tes tat afir ma ti va -

ment la pràcti ca d’algun es port, en al guns

ca sos l’han aban do na da pos te rior ment,

men tre que d’altres l’han man tin gu da. Te -

nint en comp te aques ta pos si bi li tat i, en

re la ció amb la pre gun ta, ob ser vem que

l’edat és sig ni fi ca ti va ment im por tant, per -

què els sub jec tes amb al gu na mena de

de fi cièn cia vi sual con ti nuïn o no prac ti -

cant l’esport. En aquest sen tit, s’observa

que la va ria ble edat és un re qui sit im por -

tant per con ti nuar o no prac ti cant l’esport. 

Així, es de tec ta que la di ferè ncia de mit ja -

nes en tre el grup d’edats in fe riors (6-15

anys) i la res ta dels grups d’edat és es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti va, igual com suc -

ceeix en tre el grup se gon (16-25 anys) i el 

ter cer (26-35 anys).

Conclusions

A tot arreu, el nom bre de per so nes que

comprèn la po bla ció cega o de fi cient vi -

sual és con si de ra ble; al nos tre país, la

po bla ció es men ta da re sul ta igual ment

sig ni fi ca ti va, tan ma teix, però, els es tu -

dis exis tents en di fe rents àmbits

d’investigació, es re fe rei xen, en la ma jo -

ria dels ca sos a po bla cions “nor mals”,

tot mar gi nant o obli dant aquest col·lec -

tiu tan im por tant. En re fe rir-nos a

l’àmbit de l’activitat fí si ca i es por ti va, la

si tua ció és més preo cu pant ja que les in -

ves ti ga cions rea lit za des amb sub jec tes

cecs són cla ra ment in su fi cients. Con cre -

ta ment, els tre balls d’aquest ti pus rea lit -

zats al nos tre país són es cas sos i

aquests pocs es tan en fo cats cap a l’es -

port de com pe ti ció. D’això es de dueix el

gran des co nei xe ment que hi ha so bre els 

in te res sos i ex pec ta ti ves de la po bla ció

cega i de fi cient vi sual al vol tant de

l’activitat fí si ca i l’esport. Això ens por ta

a con si de rar la ne ces si tat d’ aprofundir

en aquest tema. Cal aquest apro fun di -

ment, tant des de l’àmbit in ves ti ga dor,

com amb el de sen vo lu pa ment de plans

d’actuació, cam pan yes de fo ment i pro -

mo ció, pro gra mes de for ma ció de per so -

nal qua li fi cat... En l’àm bit in ves ti ga dor,

es tu diant de qui na ma ne ra in ci deix de

for ma es pe cí fi ca l’ac tivitat fí si ca i

l’esport, so bre el sub jec te de fi cient vi -

sual, i tam bé es tu diant com mo ti var-los

a rea lit zar aques ta pràcti ca, etc.

Con si de rem de summe in terès que mit -

jan çant l’esport es pu guin mi llo rar els pro -

ble mes de mo bi li tat i orien ta ció es pa cial.

Esti mem tam bé ne ces sa ri po ten ciar

l’esport com una part més de la re cu pe ra -

ció i adap ta ció de les per so nes amb al gun
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FUTBOL BÀSQUET CICLISME HANDBOL

SEXE X T N.S. X T N.S. X T N.S. X T N.S.

Dona
.05

–7,41 .000

.07

–3.66 .000

.01

–2.30 0,23

.01

–2,30 0.23

Home .54 .31 .11 .11

Ta ula 16.

EDAT X N.S.

GRUPS D’EDAT

4t 3r 2n 1r

1r 6-15 .86

.0000

* *

*

*

2n 16-25 .38

3r 26-35 .14

4t 36-55 .25

Ta ula 17.

Con ti nua prac ticant e spor t.



ti pus de de fi cièn cia vi sual, jun ta ment

amb les tècni ques d’orientació i mo bi li tat i 

els hàbits de la vida dià ria.

En ge ne ral, l’interès per l’esport de les

per so nes amb de fi cièn cia vi sual és ele vat, 

al con tra ri del que es po dria pen sar a cau -

sa de la seva de fi cièn cia, i l’interès o el de -

sig d’iniciar-se en l’esport d’aquells que

mai no ho ha vien fet abans, és tam bé alt,

fo na men tal ment en els ho mes.

Po dem afir mar, cla ra ment, que amb prou

fei nes hi ha di ferè ncies pel que fa al gust

per l’esport en tre els de fi cients vi suals i la

po bla ció vi dent; aquest in terès és ele vat

en tots dos ca sos i la de fi cièn cia vi sual no

cons ti tueix un in con ve nient per què si gui

així.

Res pec te dels re sul tats apa re guts en

aquest es tu di, es pot des ta car que l’in -

terès més gran per l’esport el mos tren

aquells sub jec tes amb de fi cièn cia vi sual

de me nor edat, al ho ra que es de tec ta el

ma jor in terès que mos tren els ho mes da -

vant del mos trat per les do nes.

De la ma tei xa ma ne ra, l’interès per l’es port 

com a fe no men so cial és més gran a me su -

ra que aug men ta el grau de de fi cièn cia vi -

sual; aquest in terès és més gran en els

cecs que no pas en els de fi cients vi suals

par cials, en ca ra que aques ta di ferèn cia si -

gui mí ni ma.

En els sub jec tes que mai no han prac ti -

cat l’esport abans, tro bem que tam bé hi

ha un gran in terès per ini ciar-se en la

pràcti ca es por ti va, fo na men tal ment en -

tre els d’edat in term èdia. La pro por ció

de cecs i de de fi cients vi suals a qui els

agra da ria ini ciar-se en l’esport és si -

milar, i se si tua apro xi ma da ment en la

mei tat.
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