
Fac tors per so nals i so cials vin cu lats
a la pràcti ca fi si coes por ti va
des de la pers pec ti va del gène re

Resum
L’observació del que s’esdevé en el nos tre

con text so cial fa pa le sa que l’activitat fi si -

coes por ti va s’està con ver tint en un ele ment

cen tral de l’estil de vida de mol tes per so -

nes, amb la con se qüent re per cus sió en l’es -

tat de sa lut, però en el qual en ca ra les

 dones pre sen ten uns ín dexs molt bai xos de

par ti ci pa ció, amb un alt per cen tat ge d’a -

ban donament en tre les ado les cents. Di -

ferents in ves ti ga cions por ta des a ter me

en l’àmbit na cio nal i in ter na cio nal han  ana -

litzat els hàbits es por tius des de la pers -

pectiva del gène re, i han abor dat no so la -

ment les va ria bles re la cio na des direc -

tament amb les ac ti vi tats fi si coes por ti ves

(par ti ci pa ció fi si coes por ti va, fre qüèn cia, in -

ten si tat, ac ti vi tats prac ti ca des, etc.) i les

ca rac te rís ti ques so cio de mogr àfi ques, en tre

elles el sexe, sinó a més a més, en tre

aques tes va ria bles i de ter mi nats fac tors

per so nals i so cials que d’alguna for ma, con -

di cio nen el pro cés de so cia lit za ció es por ti va 

en el con text fe me ní.

Introducció

La per so na, com a és ser so cial i cul tu ral des 

del nai xe ment, és re cep to ra de les ha bi li -

tats, co nei xe ments, creen ces i cos tums del

medi so cial on es de sen vo lu pa i a tra vés del 

qual pren con tac te i s’acomoda a les nor -

mes de la so cie tat. Aquest pro cés s’ano -

mena so cia lit za ció i quan l’analitzem des

de la pers pec ti va dels hàbits es por tius, lla -

vors ens es tem re fe rint al pro cés de so cia lit -

za ció es por ti va, el qual està es tre ta ment

 influït per un se guit de fac tors per so nals i

so cials (Mcpher son, Cur tis & Loy, 1989)

(Fi gu ra 1).

Entre els pri mers des ta ca rem, per la seva

 rellevància es pe cial, l’au toes ti ma fí si ca, les

ac ti tuds i les mo ti va cions i, res pec te als se -

gons, al·lu di rem, fo na men tal ment, als agents 

so cia lit za dors pri ma ris, en te nent com a tals,
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Abstract
The ob ser va tion of what is

hap pe ning in our so cial en vi ron ment 

shows that the physi cal-sport ac ti vity 

is an im por tant ele ment of the life

style of many peo ple, with the

co rres pon dent re per cus sion in the

health sta te, alt hough wo men

pre sents a very low rate of

par ti ci pa tion, and very high when its

re fers to the aban don du ring the

ado les cen ce.

Dif fe rent re sear ches ca rried out in the 

na tio nal and in ter na tio nal con text

have analy sed the sport ha bits from

the gen der pers pec ti ve, trea ting not

only tho se va ria bles re la ted di rectly

with the physi cal ac ti vity

(physi cal-sport par ti ci pa tion,

fre quency, in ten sity, prac ti sed

ac ti vi ties, etc.) and the

so cio de mo grap hic cha rac te ris tics,

among them the sex, but also,

bet ween the se va ria bles and cer tain

per so nal and so cial fac tors which, in

some way, con di tion the sport

so cia li sa tion pro cess in the fe ma le

con text.
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Fi gu ra 1.

Fac tors per so nals i so cials vin cu lats a la par ti ci pa ció

fi si coes por ti va en el con text fe me ní.



la fa mí lia, el grup d’i guals i el con text edu -

catiu.

Per tant, el nos tre ob jec tiu prin ci pal serà

ana lit zar la in fluèn cia dels fac tors es men -

tats en l’adquisició d’hàbits es por tius des

de la pers pec ti va del gène re, tot res sal tant

els es tu dis d’interès i plan te jant pau tes

d’actuació.

Hàbits esportius

Exis tei xen nom bro sos es tu dis en l’àmbit

na cio nal so bre els hàbits es por tius que

pre sen ta la po bla ció es pan yo la en ge ne -

ral, i la in fan til i ado les cent en par ti cu lar,

molts dels quals te nen en comú l’anà li si

ex haus ti va d’un se guit de va ria bles en tre

les quals des ta quen la par ti ci pa ció en ac -

ti vi tats fi si coes por ti ves, la fre qüèn cia i in -

ten si tat de la pràcti ca i les ac ti vi tats que

es prac ti quen, en tre d’al tres, sen se dei xar 

de ban da el pa per que exer cei xen les so -

cio de mogr àfi ques; en con cret, ens in te -

res sa de res sal tar la va ria ble re fe ri da al

sexe, fo na men tal ment per les grans di -

ferè ncies que s’ob ser ven en tre la po bla ció 

fe me ni na i la mas cu li na, di ferè ncies que

es re flec tei xen amb ro tun da cla re dat en

al gu nes de les in ves ti ga cions més re -

llevants por ta des a ter me en l’àmbit na -

cional.

J. Mar tí nez del Cas ti llo (1986), va ana lit zar 

els ín dexs de par ti ci pa ció es por ti va de la

po bla ció es pan yo la en ge ne ral, du rant el

pe río de de temps comprès des del 1968

fins al 1980, i va ob ser var un aug ment de

la par ti ci pa ció, tant en ho mes com en do -

nes, però amb una cla ra des pro por ció en tre

els per cen tat ges de par ti ci pa ció mas cu li na

da vant de la fe me ni na (Fi gu ra 2). 

Gar cía Fe rran do (1991) va es tu diar la

pràcti ca fi si coes por ti va de la po bla ció adul -

ta es pan yo la, amb edats com pre ses en tre

els 15 i els 60 anys, en dos  períodes di fe -

rents, 1985 i 1990, i va ob ser var que exis -

tia un cert pa ral·le lis me en el nom bre de

prac ti cants, amb un des cens mar cat, en

1990, de per so nes que afir men “no prac ti -

car”, i un aug ment de gai re bé el do ble de

les que as se gu ren  “ha ver aban do nat”, molt

més ac cen tuat en el cas de la po bla ció fe -

me ni na (Fi gu ra 3).

Aquest ma teix au tor va rea lit zar pos te rior -

ment un es tu di so bre el ni vell de par ti ci pa -

ció es por ti va de la po bla ció jove es pan yo la,

amb edats com pre ses en tre els quin ze i els

vint-i-nou anys, en el qual es va ob ser var

que la pràcti ca d’un es port en els nois era

gai re bé el do ble que en les noies, diferèn -

cies que s’ac cen tua ven molt més quan es

trac ta va de prac ti car di ver sos es ports.

Res pec te d’al gu nes de les in ves ti ga cions

por ta des a ter me en l’àmbit es co lar, vo -

lem des ta car els tre balls de Men do za, Sa -

gre ra i Ba tis ta (1994) amb es co lars es -

pan yols amb edats com pre ses en tre els

onze i set ze anys, en el qual s’ob ser ven di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves a fa vor dels nois,

pel que fa a la par ti ci pa ció fi si coes por ti -

va. Con vé de res sal tar que aquest es tu di

es pan yol es tro ba em mar cat dins un pro -

jec te eu ro peu pa tro ci nat per l’OMS, que

va pren dre for ma el 1982 no més amb 

tres paï sos eu ro peus, als quals se  n’hi

van afe gir d’al tres, en tre ells, Espan ya,

que s’hi va in cor po rar el 1984.

Dels re sul tats ob tin guts en l’en ques ta por -

ta da a ter me en 1985-86, amb mos tres re -

pre sen ta ti ves d’es co lars amb edats com -

pre ses en tre els onze i els quin ze anys, en la 

qual van par ti ci par un to tal d’on ze paï sos

eu ro peus (Espan ya, Bèlgi ca, Israel, Suïs sa,

Gal·les, Hon gria, Escòcia, Suè cia, Finlàn -

dia, No rue ga i Àus tria), des ta quem  les tro -

ba lles se güents (Fi gu ra 4) (R. Men do za,

J.M. Ba tis ta, i A. Oli va, 1994):

n Dels onze paï sos es tu diats, la po bla ció

es co lar que més par ti ci pa va en ac ti vi -

tats es por ti ves amb una cer ta re gu la ri -

tat, fora de l’ho ra ri es co lar, era la pro ce -

dent dels paï sos nòrdics (Finlàndia,

Suè cia i No rue ga) junt amb Àus tria i

Escòcia. El país amb me nor par ti ci pa -

ció va ser Espan ya. 

n A la ma jo ria dels paï sos eu ro peus, les

noies prac ti ca ven menys es ports que els

nois. 
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Fi gu ra 2.

Evo lu ció de la par ti ci pa ció es por ti va de la po bla ció

adul ta es pan yo la des del 1968 a 1980, ate nent al

sexe a què per tany. (Font: Mar tí nez del Cas ti llo,

1986.)
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Fi gu ra 3.

Evo lu ció de la par ti ci pa ció es por ti va de la po bla ció

adul ta fe me ni na des del 1985 a 1990. (Font: Gar -

cía Fe rran do, 1991.)
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Fi gu ra 4.

Paï sos eu ro peus, els es co lars dels quals, de tret ze anys d’e dat, no par ti ci pen mai o menys d’u na ve ga da per

set ma na en ac ti vi tats es por ti ves, en fun ció del sexe a què per tan yen. (Font: R. Men do za, J.M. Ba tis ta i A. Oli -

va, 1994.)



Pos te rior ment, i cada qua tre anys, s’ha

re pe tit el ma teix es tu di res pec tant les ca -

rac te rís ti ques de la mos tra. Con cre ta ment 

en el rea lit zat en 1993-94, on van par ti ci -

par vint-i-qua tre paï sos eu ro peus, des ta -

ca ven les con clu sions se güents (A. King,

B. Wold, C. Tu dor-Smith, & Y. Ha rel,

1996): 

n A la ma jo ria dels paï sos eu ro peus van

ob ser var que a me su ra que avan ça va

l’e dat,  bai xa va la fre qüèn cia de pràcti -

ca, fet molt més pa tent en el cas de les

noies.

n Les noies es pan yo les d’onze, tret ze i

quin ze anys d’edat eren les eu ro pees que

pre sen ta ven els ín dexs de par ti ci pa ció fi -

si coes por ti va més bai xos, se gui des per

al tres que per tan yien fo na men tal ment

als paï sos de l’est. 

Fi nal ment, i amb la in ten ció de no cen -

trar-nos ex clu si va ment en la va ria ble que es 

re fe reix a la par ti ci pa ció, des ta quem al gu -

nes de les tro ba lles co mu nes als es tu dis es -

men tats an te rior ment i a al guns al tres

(l’Enquesta Na cio nal de Sa lut el 1989; les

Enques tes de Sa lut de la Co mu ni tat Autò -

no ma bas ca el 1987, de Bar ce lo na el 1989 

i de la Co mu ni tat Autò no ma an da lu sa el

1990; els es tu dis de Sán chez Ba ñue los a la 

Co mu ni tat Autò no ma de Ma drid el 1996, i

els de Pie ron, Te la ma, Almond i Ca rrei ro de 

Cos ta el 1997, por tats a ter me a nou paï sos 

eu ro peus), res pec te de la res ta de les va ria -

bles:

n La po bla ció in fan til, ado les cent i adul ta

fe me ni na pre sen ta uns per cen tat ges de

par ti ci pa ció for ça més pe tits que la mas -

cu li na, i s’observa un alt ín dex d’abando -

nament en tre les ado les cents.

n En les di fe rents po bla cions, la fre qüèn cia 

de pràcti ca en la fe me ni na és con si de ra -

ble ment me nor que en la mas cu li na, si -

tua ció que s’agreuja a me su ra que avan -

ça l’edat. 

n La pro por ció de ne nes, noies ado les cents 

i adul tes que rea lit zen una ac ti vi tat fí si ca

re gu lar o in ten sa és molt bai xa. 

n Les ac ti vi tats fi si coes por ti ves en què

s’implica la po bla ció fe me ni na i cap a les

quals mos tra un in terès su pe rior, són les

ano me na des so cial ment com a “tí pi ca -

ment fe me ni nes” (gimnàsti ca, aerò bic,

dan sa) o les que te nen un cert carà cter

so cial neu tre (na ta ció, ca mi nar, cur sa

con tí nua).

Factors socials
i personals
Exis tei xen di fe rents teo ries que ex pli quen el 

pro cés de so cia lit za ció es por ti va en tre les

que des ta quem la Teo ria de la Imi ta ció i la

Teo ria de la Pers pec ti va d’Interacció Sim -

bòlica. Res pec te de la pri me ra, es par teix

de la idea que la per so na aprèn a tra vés de

l’observació i imi ta ció dels va lors, creen ces

i con duc tes ex pres sa des per unes al tres que 

te nen una cer ta sig ni fi ca ció per so nal (en tre

les quals des ta quen la fa mí lia, els amics, i

l’escola), igual com per al tres ele ments que

són més im per so nals, però que no per això

per den for ça, com ara els mit jans de co mu -

ni ca ció. Amb re la ció a la se go na teo ria, la

per so na de fi neix el món on viu mit jan çant

la co mu ni ca ció in ter per so nal, i això la por -

tarà a in ter pre tar de ter mi na des con duc tes

so cials i a ad qui rir els co nei xe ments ne ces -

sa ris en cada si tua ció so cial (Ban du ra i

Wal ters, 1983).

Si te nim en comp te to tes dues teo ries, que

na tu ral ment no són ex cloents, po dem as -

sen ya lar al guns dels fac tors so cials i per so -

nals que es tro ben vin cu lats es tre ta ment a

la pràcti ca fi si coes por ti va de la po bla ció fe -

me ni na.

Fac tors per so nals

Els di ver sos fac tors per so nals en el pro cés

de so cia lit za ció es por ti va sor gei xen a propò -

sit de dues pre gun tes claus (Fi gu ra 5).

n Em sen to ca paç fí si ca ment? De la qual

es de ri va el con cep te d’au toes ti ma fí -

sica.

n És va luós, val la pena? De la qual sor gei -

xen les ac ti tuds i mo ti va cions.

Au toes ti ma fí si ca

Po dríem de fi nir l’autoestima com un pro cés 

per cep tiu en el qual la per so na rea lit za un

ju di ci ava lua tiu so bre les pròpies ca rac te -

rís ti ques en les di fe rents àrees (acadè mi ca,

so cial, emo cio nal i fí si ca), les quals, pa -

ral·le la ment, es tro ben es truc tu ra des jeràr -

quicament, de ma ne ra que a cada una

d’elles li co rres po nen unes sub àrees, i a

aques tes, uns ni vells, sub ni vells i així suc -

ces si va ment, fins arri bar a les per cep cions

més es pe cí fi ques.

Au tors com Fox i Cor bin (1989), coin ci dei -

xen a des ta car que les prin ci pals àrees en

què s’emmarca l’autoestima fí si ca són la

per cep ció de l’habilitat mo triu i l’aparença

fí si ca (Fi gu ra 6). 

La per cep ció de l’ha bi li tat mo triu es pot

en ten dre de dues for mes di fe rents, de les

quals re sul ta ran un se guit d’e mo cions

(èxit, fracàs, estrès, an sie tat, or gull, etc.)

que de ter mi na ran la par ti ci pa ció o no en

les ac ti vi tats fi si coes por ti ves. Per exem -
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Fi gu ra 5.

Fac tors per so nals que es ta ran re la cio nats amb els

fu turs hàbits es por tius. (Font: Fox, 1991.)
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Fi gu ra 6.

Mo del que ex pli ca l’au toes ti ma fí si ca ba sat en

l’es truc tu ra jerà rqui ca. (Font: Fox & Cor bin,

1989.)



ple, si par lem en ter mes de mes trat ge es -

por tiu, la per cep ció so bre la pròpia ha bi li -

tat mo triu serà po si ti va sem pre i quan

acon se guei xi la seva pròpia mi llo ra per so -

nal, però si ens re fe rim a la com petè ncia

es por ti va, aques ta es tarà su pe di ta da al

lloc que creu que ocu pa res pec te de la

res ta de com panys i com pan yes. D’al tra

ban da, les de man des exi gi des per les per -

so nes sig ni fi ca ti ves (pare, mare, en tre na -

dor, pro fes sor, amics i ami gues) po den

mar car la tra ject òria es por ti va: quan

aques tes són més grans que la pròpia ha -

bi li tat, ales ho res es per cep un baix ni vell

d’au toes ti ma fí si ca, amb el con se qüent

aban do na ment (Fi gu ra 7).

Di ver sos es tu dis de mos tren que la bai xa

au toes ti ma fí si ca que per cep la po bla ció fe -

me ni na, so bre tot les ado les cents, en el con -

text edu ca tiu, pot ser de gu da a di ver ses si -

tua cions, com per exem ple quan:

n Les tas ques a què s’enfronten te nen cla -

res con no ta cions mas cu li nes (Len ney,

1977; Lirgg, 1991).

n Per ce ben unes exigè ncies més grans

que la seva pròpia ha bi li tat (Ro berts,

1991).

n Es plan te gen pro pos tes on es dóna prio ri -

tat a la com petè ncia mo triu en de tri ment

del mes trat ge es por tiu (Ro berts, Klei ber i 

Duda, 1981).

n Les si tua cions són com pe ti ti ves (Len ney, 

1977). 

n El feed-back és am bi gu (Len ney, 1977;

Ste wart i Cor bin, 1988).

n Es per cep fal ta d’experiència i fa mi lia rit -

za ció amb les tas ques que es pro po sen

(Pe truz ze llo i Cor bin, 1988).

Acti tuds

Un prin ci pi bàsic de la psi co lo gia so cial

apli ca da a l’e du ca ció, afir ma que les per -

so nes apre nen “qui són” i “què són” se -

gons la ma ne ra en què han es tat trac ta des

des del seu nai xe ment. Aquest trac te

vindrà de ter mi nat per al guns dels com po -

nents que ca rac te rit zen les ac ti tuds, en tre

els quals des ta quem, d’u na ban da, les

creen ces i va lors, i de l’al tra, les pres sions

so cials i el ni vell de com pli ci tat que es té

vers aques tes (Fi gu ra 8).

Així, per exem ple, nois i noies es di fe ren cia -

ran i ad qui ri ran la pròpia iden ti tat a me su ra

que la so cie tat mos tra un se guit d’actituds

cap els uns i a les al tres; ac ti tuds que no es

tro ben ab sents en l’àmbit fi si coes por tiu

i que par tei xen de la creen ça, en tre d’altres, 

que la dona té menys pre dis po si ció biolò gi -

ca i psi colò gi ca cap a l’activitat fi si coes por -

ti va (me nor ca pa ci tat fí si ca, ha bi li tat mo -

triu, in terès o mo ti va ció).

Si ens ajus tem al Prin ci pi d’Inte rac ció que

ens pro po sa Ro sent hal, les ac ti tuds i ex pec -

ta ti ves que te nim de les per so nes, i en

aquest cas de les noies, po den arri bar a in -

fluir-hi de tal for ma que es pro duei xin mo di -

fi ca cions en el seu com por ta ment (“efec te

pig ma lió”), i això equi val a dir que si mos -

trem una cer ta des con fian ça res pec te a la

ca pa ci tat fe me ni na, aques tes noies no de -

sen vo lu pa ran al màxim tot el seu po ten cial, i 

in hi bi ran res pos tes per so nals que no s’a jus -

ten a allò que hi ha es ta blert so cial ment. 

Fi nal ment, no vo lem pas sar per alt l’estreta

re la ció que s’estableix en tre els di fe rents

fac tors per so nals i, doncs, en re la ció amb

l’autoestima fí si ca i les ac ti tuds; exis tei xen

mo dels que hi ex pres sen un clar nexe de

con ne xió, com el que pre sen ta Sons troem

(1978), en el qual, la per so na que per cep

un bon ni vell d’habilitat mo triu serà la que

pre sen ti ac ti tuds més po si ti ves cap a

l’activitat fi si coes por ti va, i això re per cu tirà,

pa ral·le la ment, en el ni vell de par ti ci pa ció

(con duc tes) (Fi gu ra 9).

Les mo ti va cions

Nom bro ses in ves ti ga cions han ana lit zat les

di fe rents mo ti va cions que in duei xen la po -
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Fi gu ra 7.

Fac tors vin cu lats a la per cep ció de l’ha bi li tat mo triu i la seva re per cus sió en els hàbits es por tius.
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Fi gu ra 8.

Mo del de Fish bein mo di fi cat que trac ta d’ex pli car la con duc ta ac ti va. (Font: Fox i Bidd le, 1988.)



bla ció fe me ni na i mas cu li na a la pràcti ca fi -

si coes por ti va, o al seu aban do na ment, i, en 

tots dos ca sos, les mo ti va cions es men ta des 

gi ren al vol tant de la Teo ria de les Re com -

pen ses (Fox i Bidd le, 1988), se gons la

qual, si pre te nem de con so li dar uns hàbits

es por tius, cal in ten tar de fo men tar les mo ti -

va cions in trín se ques per da munt de les ex -

trín se ques. Se gons di ver sos au tors ci tats

per Coll i col., 1993 (Dweck i Elliot, 1983;

Maehr, 1984; Ni cholls, 1984; Ko ze ki,

1985), les mo ti va cions in trín se ques tam bé

ano me na des “fi tes cen tra des en la tas ca o

en l’aprenentatge”, in clouen tres ti pus de

 fites:

n Fi tes re la cio na des amb el de sig d’in -

crementar la pròpia com petè ncia mo triu,

i acon se guir de mi llo rar.

n Fi tes re la cio na des amb el de sig que allò

que es fa res pon gui a un in terès pro pi,

per què s’ha triat així.

n Fi tes re la cio na des amb la na tu ra le sa de

la tas ca, que per ella sola cons ti tueix una

no ve tat i és al ta ment gra ti fi cant.

Pel que fa a les fi tes ex trín se ques, i con ti -

nuant amb la clas si fi ca ció es men ta da, ens

tro bem amb tres ca te go ries di fe rents:

1. Fi tes re la cio na des amb el “jo” o “fi tes

cen tra des en l’e xe cu ció”. De ve ga des s’han

d’e xe cu tar tas ques que as so lei xin un cert

ni vell de qua li tat prees ta blert so cial ment,

ni vell que, so vint, co rres pon al dels al tres

com panys i com pan yes (Coll i col., 1993), i 

això su po sa as so lir uns al tres dos ti pus de

fi tes:

n Expe ri men tar que un és mi llor que la res -

ta, cosa que equi val a sen tir un cert or gull 

da vant l’èxit.

n No ex pe ri men tar que un és pit jor que la

res ta, i això equi val a evi tar l’experiència

de la ver gon ya i la hu mi lia ció da vant el

fracàs.

2. Fi tes re la cio na des amb la va lo ra ció so -

cial. No es tan vin cu la des di rec ta ment amb

l’a pre nen tat ge o l’èxit acadè mic, però sí

que ho es tan amb l’ex pe rièn cia emo cio nal

que es de ri va de la res pos ta so cial da vant la 

pròpia ac tua ció. S’hi in clouen dos ti pus de

fi tes:

n L’a pro va ció de la fa mí lia, el pro fes so rat i

d’al tres per so nes im por tants per a l’alum -

nat, tot evi tant-ne el re buig. 

n L’aprovació de com panys i com pan yes,

tot evi tant-ne el re buig.

3. Fi tes re la cio na des amb la con se cu ció de 

re com pen ses ex ter nes. “Guan yar di ners”,

“acon se guir un pre mi o re gal”, tam poc no

es re la cio nen di rec ta ment amb l’a pre nen -

tat ge o l’èxit acadè mic, en ca ra que acos tu -

men a ser uti lit zats per ins ti gar-lo.

Aques tes ta xo no mies de fi tes no són ex -

cloents, per la qual cosa, en afron tar una

ac ti vi tat, la per so na es pot sen tir in duï da

per més d’una d’aquelles, sen se ob viar que

les mo ti va cions in trín se ques són les més

ade qua des per con so li dar uns certs hàbits

es por tius. 

Fi nal ment, Dweck i Elliot (1983) han es tu -

diat de qui na for ma va ria la ma ne ra com les

per so nes en ca ren les di ver ses tas ques, en

fun ció del fet que la seva aten ció se cen tri en 

les fi tes d’a pre nen tat ge o d’e xe cu ció. Per

exem ple, a les fi tes d’a pre nen tat ge, el fo cus

d’a ten ció és el pro cés, els re sul tats són per -

ce buts com un rep te i les tas ques pre fe ri des

són aque lles en què po den apren dre; da vant 

d’a ques tes, a les fi tes d’e xe cu ció, el fo cus

d’a ten ció és el re sul tat, el qual es per cep

com si es trac tés d’u na ame na ça, i pre fe rei -

xen les tas ques on es po den lluir.

Fac tors so cials

Dins dels fac tors so cials, ens ajus ta rem ex -

clu si va ment als ano me nats agents so cia lit -

za dors pri ma ris (Fi gu ra 10), en te nent com

a tals, les per so nes pro pe res als nens i ado -

les cents, com ara la fa mí lia, el grup d’iguals 

i el pro fes so rat, els quals, en cer ta me su ra,

con di cio na ran  els seus es tils de vida pre -

sents i fu turs. 
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Mo del psi colò gic que re la cio na de ter mi nats fac tors

per so nals amb la par ti ci pa ció es por ti va. (Font: Sons -

troem, 1978.)
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Agents so cia lit za dors que in fluei xen en el pro cés de so cia lit za ció. (Adap tat de L. Ruiz, 1994.)



Di ver sos es tu dis han ana lit zat la in fluèn cia

dels agents es men tats en la par ti ci pa ció fi -

si coes por ti va fe me ni na, i han ob tin gut les

con clu sions se güents:

n Els hàbits dels fa mi liars més pro pers, així 

com els dels amics i ami gues, man te nen

una es tre ta re la ció amb la par ti ci pa ció

es por ti va fe me ni na (Green dor fer & Lew -

ko, 1978; Wold i Anders sen, 1992). 

n La fa mí lia és un dels agents més per sis -

tent en el pro cés de so cia lit za ció es por ti -

va, es pe cial ment en el cas de les noies

(Green dor fer, 1983; Hig gin son, 1985;

Smith 1979). 

n Les noies es tro ben molt in fluï des per la

pràcti ca es por ti va que por ten o van por -

tar a ter me la ger ma na més gran i la mare 

(mo del fe me ní) (Lew ko i Ewing, 1980;

McPher son et al., 1989; Gar cía Fe rran -

do, 1993). 

n Les noies amb pa res i ma res que mos tren 

una va lo ra ció po si ti va cap a les ac ti vi tats

fi si coes por ti ves, te nen més pos si bi li tats

d’involucrar-s’hi (Green dor fer, 1983;

Hig gin son, 1985 & Smith 1979). 

n La in fluèn cia dels agents so cia lit za dors

en la par ti ci pa ció fe me ni na fluc tua en

fun ció de les di ver ses eta pes; el grup

d’amics i ami gues és el que es ma ni fes ta

amb més for ça du rant l’adolescència

(Green dor fer, 1977; Brown, 1985). 

n Les per cep cions que es de ri ven de les ex -

pe rièn cies vis cu des en el con text es co lar

i, més con cre ta ment, a les clas ses d’e -

ducació fí si ca, es re la cio nen molt sig ni fi -

ca ti va ment amb la par ti ci pa ció fi si -

coesportiva fe me ni na (Mar tens, 1978;

Fox, 1988; Dun can, 1993, To rre,

1998).

L’àrea d’educació fí si ca

i la par ti ci pa ció en ac ti vi tats

fi si coes por ti ves

K. Fox (1988) de sen vo lu pa un mo del que

ex pli ca la di men sió psi colò gi ca de l’edu -

cació fí si ca i la seva in te rre la ció amb l’ad -

quisició d’hàbits es por tius (Fi gu ra 11). En

aquest mo del, el pro fes so rat d’educació fí -

si ca té un pa per fo na men tal din tre del pro -

cés edu ca tiu; hi des ta quen l’es til d’ense -

nyament i el pro gra ma de con tin guts, com

a dos dels fac tors que in ci dei xen en les ex -

pe rièn cies que pro por cio na l’educació fí si -

ca. A propò sit d’aquestes ex pe rièn cies, l’a -

lumnat de sen vo lu pa unes per cep cions al

vol tant de l’educació fí si ca, que es po den

co rres pon dre o no amb la rea li tat o amb la

per cep ció que té el ma teix pro fes so rat, per -

cep cions que su po sa ran un dels mi llors pre -

dic tors de les con duc tes fu tu res, igual com

de l’autoestima. Aques tes per cep cions ofe -

rei xen in for ma ció so bre com viu la po bla ció

in fan til i ado les cent l’educació fí si ca (si són

di ver ti des o no, va luo ses, avo rri des o de sa -

gra da bles) i, a més a més, con tri buei xen al

de sen vo lu pa ment del fac tor se güent din tre

del mo del: les orien ta cions psi colò gi ques

que l’alumnat ma ni fes ta en vers l’activitat

fí si ca, i que es tra duei xen en orien ta cions

atrac ti ves, aver si ves o neu trals. Fi nal ment,

aques tes per cep cions se ran les res pon sa -

bles, en gran me su ra, dels fu turs hàbits es -

por tius de l’alumnat quan arri bi a l’edat

adul ta.

Pautes d’actuació

Enca ra que és cert que com ba tre el se den -

ta ris me de la po bla ció fe me ni na im pli ca les

ins ti tu cions ofi cials i la seva po lí ti ca de fo -

ment, l’estructura so cioe conò mi ca, els mit -

jans de co mu ni ca ció, la cul tu ra o el sis te ma 

edu ca tiu, no és menys cert, tam bé, que des 

d’aquest úl tim àmbit, es po den pro po sar al -

gu nes pau tes d’actuació que en fo men tin la  

par ti ci pa ció:

n Cons cien ciar la co mu ni tat edu ca ti va

(òrgans di rec tius, pro fes so rat i as so cia -

cions de pa res) i les ins ti tu cions ofi cials,

del pa per tan de ci siu que po den arri bar a

exer cir en els es tils de vida de la po bla ció

fe me ni na, res pec te de l’adquisició o no

d’uns hàbits es por tius.

n Plan te jar, doncs, es tratè gies d’interven -

ció amb pro pos tes in te gra des on s’inciti

tota la co mu ni tat edu ca ti va a par ti ci par

en les ac ti vi tats fi si coes por ti ves ex traes -

co lars, no so la ment com un es de ve ni -

ment con cret, sinó do tant-les d’un caràc -

ter que en per me ti la con ti nuï tat tot al

llarg del pe río de acadè mic. Per fer-ho, i

en ca ra que re sul ti d’una lògi ca tan irre fu -

ta ble que pot ser per això hom ho pas sa

per alt, cal dria rea lit zar prèvia ment un

es tu di se riós en què es re cu llin els in te -

res sos, mo ti va cions i de man des de la po -

bla ció fe me ni na, i on s’intenti de bus car

sor ti da a al guns dels en tre bancs que en

di fi cul ten la par ti ci pa ció.

n D’altra ban da, i pel que fa al pro fes so rat

d’educació fí si ca i als fac tors in te grats en

el pro cés d’ensenyament-aprenentatge

(ob jec tius, pro gra ma de con tin guts, me -

to do lo gia i sis te ma d’avaluació), hem

d’assumir que les ac ti tuds, mo ti va cions,

grau de sa tis fac ció i d’autoestima fí si ca

que per cep l’alumnat fe me ní a les clas ses 

d’educació fí si ca, re per cu tei xen, en una

cer ta me su ra, en els seus hàbits es por -

tius pre sents i fu turs. Per això, se ria con -

ve nient te nir sem pre en comp te al guns

dels sug ge ri ments apor tats pels di fe rents

es tu dis d’investigació es men tats an te -

rior ment.

n Po ten ciar l’autoestima fí si ca de les noies

amb la in clu sió, en els pro gra mes de con -

tin guts, d’activitats que res pec tin els

seus gus tos i in te res sos i els re sul tin fa -

mi liars; a més a més, cal dria pro cu rar

que per ce bin un cert grau d’autoestima

fí si ca i que les de man des exi gi des no su -

pe rin el seu ni vell d’habilitat mo triu, i en

el cas que fos així, an te po sar el do mi ni

d’habilitats a la com petè ncia mo triu.

n Re fle xio nar i mo di fi car les ac ti tuds se xis -

tes que pre sen ta el pro fes so rat i, en con -

se qüèn cia, l’alumnat, en vers la pràcti ca

de de ter mi na des ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves, am pliar el ven tall de pos si bles al -

ternatives i su pe rar els con di cio na ments

so cials que im pe dei xen a la po bla ció fe -

me ni na gau dir de la pròpia iden ti tat en el

seu con junt.

n Fo men tar en tre l’alumnat al gu nes de les

mo ti va cions in trín se ques que in duei xen a 

la pràcti ca fi si coes por ti va, com ara “vo ler 

mi llo rar l’estat de sa lut”, “di ver tir-se”,

“ocu par el temps de lleu re” o “in cre men -
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(Font: Fox, 1988.)



tar la pròpia ha bi li tat mo triu”, dei xant de

ban da les re fe ri des a “de mos trar les nos -

tres ha bi li tats als al tres” o “agra dar a la

fa mí lia”.

Al cap da vall, es trac ta de re vi sar el cu rrí cu -

lum des de la pers pec ti va del gène re i per

fer-ho hem de sen si bi lit zar, prèvia ment, les

ins ti tu cions im pli ca des en el pro cés de for -

ma ció del pro fes so rat, per què re vi sin i mo -

di fi quin els seus plans d’estudis tot ade -

quant-los més i mi llor a les de man des de la

so cie tat, de tal ma ne ra que ens pu guem re -

plan te jar la nos tra lí nia d’actuació al vol tant 

de dues con cep cions re lle vants, tal com ex -

po sa la Log se: Mi llo rar la sa lut i orien tar la

mo tri ci tat cap al gau di ac tiu del temps de

lleu re.
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