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Resum
Sa bent els be ne fi cis que apor ta la pràcti ca 

d’activitat fí si ca a la sa lut, l’objectiu prin -

ci pal dels pro fes sio nals de l’Educació Fí si -

ca i del camp de la sa lut no ha de ser un

al tre que acon se guir un aug ment del nom -

bre de prac ti cants d’exercici fí sic sa lu da -

ble, i in ten tar de man te nir una ad he sió

po si ti va en aquells que ja el prac ti quen.

Aquest es tu di trac ta de mo di fi car les ac ti -

tuds cap a l’activitat fí si ca mit jan çant un

pro gra ma d’intervenció, de dos me sos i

mig de du ra da, ba sat en l’AFpS (Acti vi tat

Fí si ca per a la Sa lut) en nens de Primà ria.

Per al me su ra ment dels re sul tats s’ha fet

ser vir el qües tio na ri CATPA (Chil dren’s

Atti tu des To wards Physi cal Acti vity in ven -

tory); un cop ana lit zats els re sul tats es

con clou que no més s’han acon se guit can -

vis sig ni fi ca tius en la di men sió ac ti tu di nal

ac ti vi tat fí si ca i risc, i en di ver sos ítems de 

di fe rents di men sions ac ti tu di nals des prés

del pro gra ma d’in ter ven ció.

Introducció

S’ha de mos trat àmplia ment que la pràcti -

ca ha bi tual d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble

apor ta be ne fi cis fí sics, psi colò gics i so -

cials. Fent re ferè ncia a di ver ses re vi sions

so bre in ves ti ga cions cien tí fi ques rea lit za -

des du rant les dues úl ti mes dèca des, es

pot con fir mar aques ta afir ma ció i con clou -

re que la pràcti ca re gu lar d’ac ti vi tat fí si ca

ade qua da pro dueix, en tre d’al tres mi llo -

res, una re duc ció del risc de ma lal ties car -

dio vas cu lars i un mi llor con trol del pes

(Ame ri can Co lle gue of Sports Me di ci ne

–ACSM–, 1998a; Bou chard et al., 1990,

1994), una dis mi nu ció de la ten sió i la

de pres sió, i tam bé un aug ment de l’au -

toes ti ma (Sán chez Ba ñue los 1996; Wein -

berg i Gould, 1996) i un en ve lli ment ade -

quat (ACSM, 1998b; Evans, 1999).

Tan ma teix, i mal grat aques tes afir ma -

cions, in ves ti ga cions nord-ame ri ca nes

in di quen que no més un terç de la po bla -

ció d’USA s’e xer ci ta set ma nal ment i un

10-15 % rea lit zen ac ti vi tat fí si ca ade -

qua da per ob te nir mi llo res a ni vell car -

dio vas cu lar (US De part ment of Health,

1990). A Espan ya, es tu dis so ciolò gics

(Gar cía Fe rran do, 1997) co rro bo ren da -

des si mi lars en po bla ció adul ta, a part

que se’ns aler ta del baix ni vell de pràcti -

ca fí si ca de la po bla ció in fan til i ado les -

cent (Men do za, 2000). Cal con si de rar

que al guns es tu dis mos tren que els pa -

trons d’e xer ci ci ob tin guts du rant la

infància i la jo ven tut no pre diuen un de -

ter mi nat es tat de sa lut en la vida adul ta

(Paf fen bar ger i cols.., 1986; Brill i

cols.., 1989), però és pro ba ble que l’AF

en nens i jo ves pu gui in ci dir so bre els

pa trons d’AF en adults i que aquests

com por tin un be ne fi ci en sa lut (Rid doch

i Bo reham, 1995; Tay lor i cols.., 1999). 

Ultra això, es tu dis molt re cents als

Estats Units (Cas per sen i cols.., 2000),

Amster dam (Van Me che len i cols..,

2000), Finlàndia (Te la ma i Yang, 2000) 

o Te rol (Can te ra i De vís, 2000) mos tren, 

amb pe ti tes par ti cu la ri tats, una dis mi -

nu ció del ni vell de pràcti ca amb l’e dat.

Sa llis (2000), in di ca que aques ta dis mi -

nu ció es dóna en tre els 13 i els 18 anys i 

que se guint les in ves ti ga cions rea lit za -

des amb al tres ani mals no hu mans, en

les quals tam bé es dóna aquest des cens, 

es pot fer el supò sit que a més a més de

fac tors am bien tals i cul tu rals, pot exis tir

una base biolò gi ca. Aques ta sem bla es -

tar re la cio na da amb unes cer tes al te ra -

cions dels neu ro trans mis sors del sis te -

ma de la do pa mi na, res pon sa ble de la

mo ti va ció cap a la lo co mo ció (Ingram,

2000).

Obser vant les da des apor ta des per les in -

ves ti ga cions an te riors, i tam bé l’ex -

cel·lent re vi sió de Sa llis et al. (2000), es

pot con clou re que el ni vell de pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca en la infància i ado -

lescència és baix. Da vant d’a ques ta si -

tua ció, l’aug ment del nom bre de prac ti -
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Abstract
Physi cal edu ca tion and health field pro fes sio nals

are awa re of the ad van ta ges of physi cal ac ti vity

prac ti ce for health and the rein lies the aim they

must have at in crea sing the num ber of peo ple that

prac ti ce this physi cal exer ci se and trying to keep

tho se who are now doing it po si ti vely ad he red. This

study at tempts to chan ge the at ti tu des con cer ning

physi cal ac ti vity in pri mary school chil dren through

an in ter ven tion pro gram me ba sed in physi cal

ac ti vity for health (P A for H). For the re sults

mea su re ment a CATPA in ven tory (Chil dren’s

Atti tu des To wards Physi cal Acti vity in ven tory) has

been used. Once the data have been got we have

come to the con clu sion that af ter the in ter ven tion

pro gram me mea ning full chan ges have been

achie ved only when the at ti tu di nal di men sion of

physi cal ac ti vity and se ve ral items of dif fe rent

at ti tu di nal di men sions are con cer ned.

Key words
Physi cal ac ti vity, Health, At ti tu des, Chil dren

Acti vi tat fí si ca, Sa lut, Acti tuds, Nens

n Pa ra ules cla u
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cants d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble és tan

im por tant que fins i tot es pro duei xen ac -

tua cions des del marc ins ti tu cio nal per

in ci dir so bre la pre ven ció de ma lal ties i la 

mi llo ra de la qua li tat de vida (D’Amours,

1988). Els mi nis te ris de sa ni tat i be nes -

tar de di fe rents paï sos han uti lit zat cam -

pan yes que trac ten de fo men tar nous

 estils de vida. L’ob jec te d’a ques tes cam -

pan yes no és un al tre que in ten tar de pre -

ve nir com por ta ments per ju di cials per a la 

sa lut (con sum de dro gues, ta bac, al -

cohol, etc.), crear hàbits de pràcti ca

d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble (es port per a

tot hom, physi cal fit ness...) i ali men ta ció 

ade qua da. Tan ma teix, el prin ci pal pro -

ble ma no és aquest, sinó acon se guir

l’adhe sió ne cess ària a aques ta mena de

pro gra mes per pro vo car mi llo res en la sa -

lut del con su mi dor d’ac ti vi tat fí si ca. Les

da des afir men que el 50 % dels par ti ci -

pants que co men ça un pro gra ma d’ac ti vi -

tat fí si ca l’aban do na du rant els tres a sis

pri mers me sos de pràcti ca (Dish man,

1988; Van Me che len et al., 2000).

D’al tra ban da, una ade qua da in for ma ció

so bre els efec tes be ne fi cio sos de l’ac ti vi tat 

fí si ca no és su fi cient per man te nir l’ad he -

sió a un pro gra ma d’a ques ta mena (Dish -

man, 1988; Fox, 1993; Sán chez Ba ñue -

los, 1996). Per afa vo rir l’ad he sió a llarg

ter mi ni a un pro gra ma d’ac ti vi tat fí si ca

són fo na men tals els fac tors ac ti tu di nals i

de di ver sió (Pé rez Sa ma nie go, 1999; Tay -

lor et al., 1999; Wan kel, 1985). El rep te

que es tro ba da vant els edu ca dors fí sics i

en ge ne ral da vant tots els pro fes sio nals de 

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, és reu nir, en un

ma teix pro gra ma de pràcti ca, ele ments

sa lu da bles, d’es bar jo i, pri mer de tot, de

sa tis fac ció per so nal d’a quell que els por ta

a ter me. Així s’a con se gui ran de mo di fi car

les ac ti tuds del prac ti cant, ele ment pre vi

fo na men tal sen se el qual no es po dran

con so li dar com por ta ments po si tius cap a

la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca sa lu da ble

(Ajzen i Fishbein, 1977).

Da vant d’a ques tes tro ba lles i te nint en

comp te que els hàbits de vida que den es -

ta blerts amb for ça fer me sa abans dels

onze anys (Kel der i cols.., 1994), en

aquest es tu di s’ha ac tuat amb nens de 9 i

10 anys, tot in ten tant de mo di fi car-ne les

ac ti tuds vers la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca

orien ta da a la sa lut. Altres es tu dis pre ce -

dents tam bé fan re ferè ncia a la ne ces si tat, 

per part dels edu ca dors fí sics, de fo men -

tar ac ti tuds po si ti ves cap a l’ac ti vi tat fí si -

ca, amb l’ob jec tiu de con so li dar hàbits de

vida sa lu da bles (Hag ger, et al. 1997;

Koe bel, et al. 1992; Bro die, i Birt wist le,

1990). La im portància d’a ques tes in ves ti -

ga cions és fo na men tal atès que els co nei -

xe ments so bre la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca 

i la seva re la ció amb la sa lut en nens i

ado les cents són li mi tats (Sa llis et al.,

2000). A més a més, cal te nir en comp te

que els co nei xe ments que te nen so bre la

re la ció en tre ac ti vi tat fí si ca i sa lut no es

re flec tei xen en els com por ta ments ha bi -

tuals (Ha rris, 1993).

A això cal afe gir-hi que a la li te ra tu ra cien -

tí fi ca no es tro ben prou re ferè ncies a tre -

balls re la cio nats amb la mo di fi ca ció d’ac -

ti tuds en nens de 9-10 anys, des del punt

de vis ta de l’ac ti vi tat fí si ca orien ta da a la

sa lut. Per aquest mo tiu, l’ob jec tiu de l’es -

tu di és com pro var si un pro gra ma d’in ter -

ven ció ba sat en l’ac ti vi tat fí si ca i la sa lut,

apli cat en un cen tre es co lar, a nens de

Primà ria, du rant l’ho ra ri lec tiu ofi cial as -

sig nat per a l’EF (Edu ca ció Fí si ca), in ci -

deix sobre les actituds respecte a la

pràctica d’activitat física.

Material i mètode
Sub jec tes

L’ex pe ri men ta ció s’ha dut a ter me amb

dos grups de quart de Primà ria, un to tal

de 55 alum nes que es tu dien al Col·legi

Ntra. Sra. del Ro sa rio, cen tre pri vat con -

cer tat de la ciu tat de Gra na da. Les se ves

edats es ta ven com pre ses entre 9 i 10

anys.

El mes tre es pe cia lis ta en EF ha es tat

l’en ca rre gat de por tar a ter me tots

dos pro gra mes d’in ter ven ció amb els dos

grups.

S’ha rea lit zat un dis seny qua si ex pe ri men -

tal amb dos grups i una va ria ble in de pen -

dent (ve geu tau la 1). Un grup con trol (GC) 

i un al tre d’ex pe ri men tal (GE) als quals

se’ls rea lit za un pre test i un post test al fi -

nal del pro cés. L’ads crip ció als dos cur sos 

de 4t de Primà ria dels di fe rents ti pus de

grups (GC i GE) s’ha fet de forma

aleatòria.

Ma te rial

El test uti lit zat per a l’anà li si de les va ria -

bles ha es tat el CATPA (Chil dren’s Atti tu -

des To wards Physi cal Acti vity in ven tory).

Es trac ta d’u na adap ta ció de Schutz i cols. 

(1985) de l’Atti tu des To wards Physi cal

Acti vity in ven tory (ATPA). L’ATPA dis tin -

geix en tre sis mag ni tuds ac ti tu di nals: ex -

pe rièn cia so cial, re cer ca de l’e mo ció de

risc, ex pe rièn cia est èti ca, ca tar si, ex pe -

rièn cia asc èti ca (es forç), i con di ció fí si ca i

sa lut. Aques ta adap ta ció que dóna ori gen

al CATPA, cons ti tueix un ins tru ment de

me su ra es pe cí fic per a ser uti lit zat amb

nens. Per tant, a cau sa de la seva apli ca -

bi li tat a Primà ria i la per fec ta re la ció que

es ta bleix en tre les va ria bles que es vo len

me su rar, el CATPA és l’ins tru ment de re -

co lli da d’in for ma ció se lec cio nat. Cal des -

ta car que aquest ins tru ment me su ra la sa -

lut i la mi llo ra de la con di ció fí si ca com a

nu cli ac ti tu di nal unit i di fe ren ciat de la

res ta (health and fit ness), i això té dues

im por tants im pli ca cions. D’u na ban da, a

tra vés de les ac ti tuds es dei xa en ten dre

que exis teix un únic ti pus de re la cions en -

tre ac ti vi tat fí si ca i sa lut: la que es dóna a

tra vés de la mi llo ra de la con di ció fí si ca.

D’u na al tra, aques ta con cep ció uni di men -

sio nal ten deix a di fe ren ciar el com po nent

GRUPS PRETEST

PROGRAMA

D’INTERVENCIÓ POSTTEST

Experimental Rea lit za ció del test Espe cí fic a mo di fi car

ac ti tuds al vol tant de

l’AFpS

Rea lit za ció del test

Control Tradicional

n TAULA 1.
Pa ra dig ma del dis seny bàsic.



sa lut d’al tres, com ara l’ex pe rièn cia so -

cial, la re cer ca de l’e mo ció o l’ex pe rièn cia

estètica. La profusa utilització del CATPA

revela que, en general, l’estudi de les

actituds, assumeix i reforça el caràcter

utilitari de l’activitat física en relació amb

la salut.

La va li de sa del CATPA ha es tat ben con -

tras ta da en les di fe rents in ves ti ga cions en

què s’ha uti lit zat com a ins tru ment de me -

su ra. Aques tes han pro por cio nat prou pro -

ves de va li de sa de l’es truc tu ra del qües tio -

na ri. Es pot fer re ferè ncia a di fe rents es tu -

dis que l’han uti lit zat com a ins tru ment de 

me su ra Hag ger, et al. (1997), Koe bel, et

al. (1992) i Bro die, i Birt wist le (1990).

A més a més, Schutz i Smoll (1977) han

es ta blert la va li de sa coe xis tent del qües -

tio na ri CATPA en re la ció al qües tio na ri de

l’ATPA.

En aques ta in ves ti ga ció, per ob ser var l’a -

de qua da adap ta ció del CATPA al con text

en què s’a pli ca ria, es va rea lit zar un es tu -

di pi lot amb 20 nens i ne nes de 9-10 anys 

per veu re’n la fiabilitat.

El qües tio na ri cons ta de set di men sions:

Crei xe ment So cial, Con ti nua ció So cial,

Con di ció fí si ca i sa lut, Acti vi tat Fí si ca i

risc, Acti vi tat Fí si ca i Estèti ca, Acti vi tat Fí -

si ca per alli be rar ten sions (Ca tar si) i Acti -

vi tat Fí si ca com a en tre na ment in tens

(Ascèti ca). Aquest és ava luat a tra vés d’u -

na es ca la d’o pi nió (di fe ren cial semà ntic

d’Osgood), on cada di men sió cons ta de

cinc ca te go ries, els pa rells de pa rau les de

les quals en el di fe ren cial semà ntic són;

“bo-do lent”, ”inú til-útil”, “de sa gra da -

ble-agra da ble”, “bo nic-lleig” i “fe liç-trist”.

Aquest di fe ren cial semà ntic, en ca das cu -

na de les seves categories s’escala en

5 nivells; nivell més baix seria l’1 i el més

alt el 5.

Pro ce di ment

El pro gra ma d’in ter ven ció apli cat s’ha

por tat a ter me du rant dos me sos i mig, i

s’han im par tit un to tal de 20 clas ses en

l’ho ra ri lec tiu ofi cial del cen tre es co lar es -

men tat. Amb el grup con trol es va uti lit -

zar una me to do lo gia de re pro duc ció de

 models, fent ser vir com a es tils d’en sen ya -

ment l’or dre di rec ta mo di fi ca da i l’as sig -

na ció de tas ques; es tils tra di cio nals (Del -

ga do, 1992). Amb el grup ex pe ri men tal

s’ha fet ser vir una pro gra ma ció des ti na da

a crear ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca re la -

cio na da amb la sa lut. En aquest cas s’ha

uti lit zat una me to do lo gia pre do mi nant -

ment de re cer ca en la qual s’han em prat

di fe rents es tils d’en sen ya ment: (Del ga do,

1992): es tils par ti ci pa tius (tre balls per

grups i pro gra mes in di vi duals), es tils cog -

nos ci tius (des co bri ment guiat i re so lu ció

de pro ble mes) i es tils so cia lit za dors i

creatius.

A EPS (Edu ca ció per a la Sa lut) i, per

tant, en EFS (Edu ca ció Fí si ca Sa lut)

s’hau rien de po ten ciar aques ta mena

d’es tils d’en sen ya ment, ja que són els

que per me ten d’a pren dre si mult ània -

ment fets, con cep tes i prin ci pis, a més a

més de pro ce di ments i ha bi li tats, així

com ac ti tuds, va lors i nor mes, en front

dels al tres que no més per me ten d’a pren -

dre o con cep tes o pro ce di ments (Bim be la 

i cols., 1998).

A tots dos pro gra mes d’in ter ven ció, tant

en el GC com al GE, s’han trac tat de con -

ju mi nar els as pec tes pro ce di men tals, de

ma ne ra que la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca

hagi es tat si mi lar. Tan ma teix, les diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves s’han tro bat en l’àmbit

con cep tual i en les for mes d’a pli ca ció i po -

sa da en pràcti ca de les di fe rents clas ses.

Els con tin guts tre ba llats amb el GE han

es tat els se güents: l’es cal fa ment, l’ac ti tud 

pos tu ral, la in ten si tat de l’e xer ci ci, l’a li -

men ta ció, la hi gie ne, la so cia lit za ció, el

co nei xe ment cor po ral, la con di ció fí si ca i

sa lut, els hàbits sa lu da bles de vida, la in -

du ment ària ade qua da per a la pràcti ca

d’ac ti vi tat física, la seguretat en la

pràctica d’activitat física i la cura del

material i l’entorn.

Fent re ferè ncia als mo dels d’EFpS (Pei -

ró, 2000) es pot dir que el pro gra ma

d’in ter ven ció apli cat al GE ha trac tat de

con ju mi nar les di fe rents pers pec ti ves

que hi apor ta ca das cun d’a quells. A tra -

vés del mo del mèdic s’ha trac tat d’o rien -

tar el tre ball de la con di ció fí si ca cap a la 

no ció de sa lut, evi tant la pràcti ca d’e xer -

ci cis con train di cats que pu guin per ju di -

car d’al gu na for ma el de sen vo lu pa ment

del nen (la con di ció fí si ca i la sa lut, ac ti -

tud pos tu ral, etc.). Se guint el mo del psi -

coe du ca tiu s’ha pretès de crear un co -

nei xe ment teo ri copràctic so bre l’AFS

que trac ta d’a fa vo rir l’au to no mia i la res -

pon sa bi li tat de l’a lum ne da vant la

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca (Pei ró, 1995).

A tra vés del mo del so cio crí tic s’ha pretès 

que l’a lum ne re fle xio ni so bre els ele -

ments que en vol ten l’ac ti vi tat fí si ca pel

que fa a sa lut (hàbits de vida no sa lu da -

bles; ta bac, al cohol, dro gues... ac ti vi tat

fí si ca i so cie tat de con sum, etc.).

Per acon se guir de glo ba lit zar tot això s’ha

uti lit zat, com a ma te rial cu rri cu lar com -

ple men ta ri a les clas ses, un qua dern de

l’a lum ne. Aquest es va con fec cio nant al

llarg de les di fe rents clas ses en les quals

se’ls lliu ra una fit xa im pre sa ela bo ra da pel 

mes tre. El ma teix alum ne al fi nal de cada

clas se s’en ca rre ga d’a na lit zar i res pon dre

allò que de ma na cada full de reflexió

prèvia posada en comú.

Els ele ments que com po nen els fulls de

re fle xió que den di vi dits de la for ma se -

güent. Una pri me ra part in for ma ti va, que

es sen cial ment pro por cio na co nei xe ments

teò rics so bre els di fe rents te mes trac tats.

Aquests ele ments in for ma tius te nen una

es tre ta re la ció amb la pràcti ca rea lit za da

prèvia ment; sem pre es trac ta d’a con se -

guir una con ne xió en tre teo ria i pràcti ca,

de ma ne ra que s’ob tin gui un apre nen tat ge 

vi ven cial, que és molt més sig ni fi ca tiu per

a l’a lum ne. Una se go na part que trac ta

d’ob te nir in for ma ció, és a dir, ava luar el

grau de com pren sió dels ele ments plan te -

jats an te rior ment. Això s’a con se gueix

plan te jant di fe rents ac ti vi tats que són re -

sol tes per l’a lum ne (per exemple: per què

s’ha de realitzar l’escalfament abans de

practicar activitat física?).

Fi nal ment, es po den in di car els prin ci pis

de pro ce di ment se güents, que s’han tin -

gut en comp te en l’ac tua ció d’EFS amb el

GE (De vís i cols., 1998):

n Pren dre en con si de ra ció els ris cos que

exis tei xin en rea lit zar l’ac ti vi tat fí si ca.

n Cen trar l’a ten ció en els as pec tes qua -

li ta tius de la pràcti ca en lloc de fi -

xar-los en la vi sió quan ti ta ti va del ren -

di ment.

n Tor nar a con cep tua lit zar els con cep tes

de con di ció fí si ca i es port, orien tant-los

a un en fo ca ment de salut.

n Pa per fa ci li ta dor del do cent.
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n Edu car l’a lum ne en la im portància d’a -

va luar els exer ci cis i rea lit zar-los amb

se gu re tat.

n Pre sen tar una àmplia i va ria da gam ma

d’ac ti vi tats, per què hi pu gui par ti ci par

tot l’a lum nat sen se excepció.

n Con si de rar les ca rac te rís ti ques i li mi ta -

cions par ti cu lars de cada alumne/a.

n Fa ci li tar la pràcti ca po si ti va i satisfac -

tòria, sen se con ver tir l’ac ti vi tat fí si ca

en un sa cri fi ci o en una ex pe rièn cia ne -

ga ti va.

n Afa vo rir el co nei xe ment i ac cep ta ció del

pro pi cos (sen tir-se bé amb un ma teix) i

el res pec te al dels altres.

n Pro pi ciar el co nei xe ment teò ric i bàsic

per què l’a lum nat si gui ca paç de te nir un 

pa per ac tiu en el seu pro cés d’a pre nen -

tat ge.

n Afa vo rir la cons cièn cia crí ti ca en l’a -

lum nat.

Resultats

Anàli si de re sul tats in ter grups

en pre test

Per ana lit zar es ta dís ti ca ment els can vis

ex pe ri men tats en les di fe rents di men -

sions del CATPA en tre tots dos grups, es

rea lit zen pro ves U de Mann-Whit ney

com pa rant les me su res pre test. La tau -

la 1 re flec teix les mit ja nes i des via cions

tí pi ques en les me su res pre test en tre

GE-GC en les set di men sions del CATPA. 

Tam bé es mos tra el va lor U i la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca de les di ferè ncies, si

n’hi ha.

Si exa mi nem la tau la 2 po dem ob ser var

que no s’a pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en cap de les di men sions. Per la qual

cosa es pot as su mir que els grups són

homogenis.

En la pri me ra di men sió (ac ti vi tat fí si ca i

aug ment de re la cions so cials) s’ob ser ven

in di cis de sig ni fi ca ció (,083) a la cin que -

na ca te go ria (per als pa rells de pa rau les

fe liç-trist). En la cin que na di men sió (ac ti -

vi tat fí si ca i est èti ca) s’a pre cien in di cis de

sig ni fi ca ció (,083) a la ter ce ra ca te go ria

(per als pa rells de pa rau les de sa gra da ble i 

agra da ble). En la si se na di men sió (ac ti vi -

tat fí si ca per alli be rar ten sions) s’a pre cien

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves a la pri me ra ca -

te go ria (,041) per als pa rells de pa rau les

bo-do lent).

Anàli si

del ni vell de sor ti da

A la tau la 3 s’ob ser va que hi ha ca te go -

ries i di men sions del CATPA que par tei -

xen de ni vells ini cials molt alts, i així

s’ob te nen les pun tua cions màxi mes en

un per cen tat ge molt ele vat de ca sos.

Esta dís ti ca ment, això s’ha rea lit zat mit -

jan çant una tau la de con tingències que

ex pres sa el per cen tat ge de pre gun tes

res pos tes co rrec ta ment. Això con di cio na 

que la pos si bi li tat de pro duir can vis sig -

ni fi ca tius en tots dos grups si gui molt

més com ple xa.

Es pot veu re que per a les tres di men sions

en la pri me ra ca te go ria (per al pa rell de

pa rau les “bo-do lent”) els re sul tats són su -

pe riors al 90 %. L’os cil·la ció de res pos tes

co rrec tes en les tres di men sions es tro ba

en tre el 78,1 % de la di men sió “Acti vi tat

fí si ca i sa lut” i un 86,04 % de la quar ta di -

men sió “Con ti nua ció so cial”. Això po dria

in di car que per a unes cer tes ca te go ries i

di men sions el qüestionari no discrimina

ade qua da ment.

Anàli si

de re sul tats in tra grup

Per ana lit zar es ta dís ti ca ment els can vis

ex pe ri men tats en les di fe rents di men -

sions del CATPA, dins de cada grup es

rea lit zen pro ves W de Wil co xon com pa -

rant les me su res pre test-post test. La fi -

gu ra 1 re flec teix les mit ja nes i des via -

cions tí pi ques en les me su res pre -

test-post test del GE en les set di men -

sions del CATPA. Tam bé es mos tra el

 valor W i la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de

les di ferè ncies, si n’hi ha.
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DIMENSIÓ

GE GC

P VALOR

GRAU

DE SIGNIFICACIÓMITJANA±DT MITJANA±DT

Pri me ra 2,6267±,2959 2,5824±,4441 ,262 No sifgnificatiu

Segona 2,6333±,4365 2,5235±,6382 ,982 No sifg ni fi ca tiu

Ter ce ra 2,7600±,8842 2,9706±,7677 ,474 No sifg ni fi ca tiu

Quar ta 2,5800±,2894 2,5647±,2173 ,456 No sifg ni fi ca tiu

Cinquena 2,5733±,3956 2,5765±,3644 ,505 No sifg ni fi ca tiu

Sisena 2,6267±,6142 2,3647±,9528 ,457 No sifg ni fi ca tiu

Setena 2,7200±,6800 2,7294±,7736 ,799 No sifg ni fi ca tiu

n TAULA 2.
Com pa ra ció de mit ja nes pre test en tre grups ex pe ri men tal i con trol. Pro va U de Mann-Whit ney.

DIMENSIONS CATEGORIES %

1a DIMENSIÓ

(CREIXEMENT SOCIAL)

1.1. Pretest

1.2. Pretest

1.3. Pretest

1.4. Pretest

1.5. Pretest

TOTAL

93,7

76,2

81

81

79,4

82,26

2a DIMENSIÓ

(HEALTH & FITNESS)

2.1. Pretest

2.2. Pre test

2.3. Pretest

2.4. Pretest

2.5. Pretest

TOTAL

92,1

71,4

76,2

74,6

76,2

78,1

4a DIMENSIÓ

(CONTINUACIÓ SOCIAL)

4.1. Pretest

4.2. Pretest

4.3. Pretest

4.4. Pretest

4.5. Pretest

TOTAL

92,1

76,2

85,7

87,3

88,9

86,04

n TAULA 3.
Tau la de con tingències. Re sum de va lors ini -
cials en % de tres di men sions del CATPA.



A la fi gu ra 1 es pot apre ciar que en les

di men sions pri me ra, se go na, quar ta,

cin que na, si se na i se te na no s’a pre cien

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre cap de

les ca te go ries. En la pri me ra di men sió

(ac ti vi tat fí si ca i aug ment de re la cions

so cials) s’ob ser ven in di cis de sig ni fi ca -

ció (,070) a la cin que na ca te go ria (per

als pa rells de pa rau les fe liç-trist). En la

se te na di men sió (ac ti vi tat fí si ca com a

en tre na ment dur) s’a pre cien in di cis de

sig ni fi ca ció (,087) a la se go na ca te go ria

(per als pa rells de pa rau les inú til-útil).

En la ter ce ra di men sió (ac ti vi tat fí si ca i

risc) es re gis tren di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves (,037) a les ca te go ries pri me ra,

quar ta i cin que na; a la pri me ra ca te go ria 

(per als pa rells de pa rau les bo-do lent)

s’a pre cien di ferè ncies al ta ment sig ni fi -

ca ti ves (,001), a la quar ta ca te go ria (per 

als pa rells de pa rau les bo nic-lleig) s’ob -

ser ven in di cis de sig ni fi ca ció (,078) i a

la cin que na ca te go ria (per als pa rells de

pa rau les fe liç-trist) s’a pre cien diferèn -

cies molt sig ni fi ca ti ves (,014). En tots

els ca sos, en la ter ce ra di men sió els va -

lors són més pe tits per a cada una de les

ca te go ries en el GE que no pas en el GC.

La fi gu ra 2 re flec teix les mit ja nes i des via -

cions tí pi ques en les me su res pre -

test-post test del GC a les set di men sions

del CATPA. Tam bé es mos tra el va lor W i

la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de les diferèn -

cies si n’hi ha.

A la fi gu ra 2 es pot ob ser var que no s’a -

pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en cap

de les di men sions. En la cin que na di -

men sió (ac ti vi tat fí si ca i est èti ca) s’ob -

ser ven di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (,036 i

,030) a la pri me ra ca te go ria (per als pa -

rells de pa rau les bo-do lent) i a la cin que -

na ca te go ria (per als pa rells de pa rau les

fe liç-trist). En la si se na di men sió (ac ti vi -

tat fí si ca per alli be rar ten sions) s’a pre -

cien di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (,032) a la 

se go na ca te go ria (per als pa rells de pa -

rau les inú til-útil).

Anàli si de re sul tats in ter grups

en post test

Per tal d’a na lit zar es ta dís ti ca ment les

di ferè ncies en les di fe rents di men sions

del CATPA en tre tots dos grups, es rea lit -

zen pro ves U de Mann-Whit ney tot com -

pa rant les me su res del post test. La tau -

la 4 re flec teix les mit ja nes i des via cions

tí pi ques en les me su res post test en tre

GE-GC en les set di men sions del CATPA. 

Tam bé es mos tra el va lor U i la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca de les di ferè ncies si

n’hi ha.

Si exa mi nem la tau la 4 po dem ob ser var

que no s’a pre cien di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en cap de les di men sions, per la qual
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cosa es pot as su mir que els grups són ho -

mo ge nis, igual com a l’i ni ci de l’es tu di.

En la se go na di men sió (ac ti vi tat fí si ca per

a la sa lut) s’ob ser ven in di cis de sig ni fi ca -

ció en la pri me ra ca te go ria (,099; per als

pa rells de pa rau les bo-do lent) i a la ter ce -

ra (,090; per als pa rells de pa rau les de sa -

gra da ble i agra da ble). En la si se na di men -

sió (ac ti vi tat fí si ca per alli be rar ten sions)

s’a pre cien in di cis de sig ni fi ca ció en la se -

go na ca te go ria (,089; per als pa rells de

pa rau les inú til-útil) i a la quar ta ca te go ria

(,094; per als pa rells de pa rau les bo -

nic-lleig). En la se te na di men sió (ac ti vi tat

fí si ca com a en tre na ment dur) s’hi apre -

cien in di cis de significació (,073) a la

segona categoria (per als parells de

paraules inútil-útil).

Discussió

Estu dis pre ce dents ja han fet re ferè ncia a

la ne ces si tat que els edu ca dors fí sics fo -

men tin ac ti tuds po si ti ves cap a l’ac ti vi tat

fí si ca, amb l’ob jec tiu de con so li dar hàbits

de vida sa lu da bles, tant en nens/es (Hag -

ger, et al. 1997; Koe bel, et al. 1992;

Bro die, i Birt wist le, 1990), com en adults

(Pérez Samaniego, 1999).

Des prés de l’a pli ca ció del pro gra ma d’in -

ter ven ció i ob ser vant l’anà li si es ta dís ti ca

es pot con clou re que s’han pro duït can vis 

sig ni fi ca tius so bre al guns dels ele ments

de les ac ti tuds me su rats pel CATPA. Cal

dir, però, que l’im pac te del pro gra ma

d’in ter ven ció apli cat al GE, ba sant-nos

en els re sul tats post test, mos tren que no

s’han acon se guit tots els can vis es pe rats

en les ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca.

Mal grat tot, aquests re sul tats són fins a

cert punt lògics, atès que el diagnòstic

ini cial pre vi al de sen vo lu pa ment del pro -

gra ma va re ve lar que un per cen tat ge molt 

ele vat de l’a lum nat mos tra va ac ti tuds po -

si ti ves cap a l’ac ti vi tat fí si ca, si més no

en les di men sions crei xe ment so cial,

con di ció fí si ca i sa lut, i con ti nua ció so -

cial.

L’ú ni ca di men sió en què s’han pro duït

can vis sig ni fi ca tius en el pre test-post test

del GE, “Acti vi tat fí si ca i risc”, està cla ra -

ment in fluï da per la ca pa ci tat que ma ni -

fes ta el nen/a, en aques tes edats, per re -

fle xio nar so bre com por ta ments de risc i,

per tant, per con tro lar la seva con duc ta

(Ro drí guez Rico, 1994). Això ha permès

de fer par tí cip el nen/a de la pro pos ta

d’ac ti vi tats, tot fent-lo re fle xio nar i que ell

ma teix exer cei xi un con trol i si gui cons -

cient que les pràcti ques de risc en

l’activitat física no són adequades i es

poden evitar.

Pel que fa als in di cis de sig ni fi ca ció pre -

sen tats en la di men sió “Acti vi tat fí si ca i

sa lut” en com pa rar el post test del GC-

GE en la pri me ra ca te go ria, han de ser

con si de rats molt po si tius, per què els ni -

vells de sor ti da són d’un 92,1 % (pun -

tua cions co rrec tes màxi mes ini cials). En 

la ter ce ra ca te go ria s’es de vé el ma teix, i

el per cen tat ge ini cial de sor ti da és de

76,2 %.

En re ferè ncia a al tres es tu dis rea lit zats so -

bre les ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat fí si ca,

però en aquest cas efec tuats amb es tu -

diants uni ver si ta ris, els re sul tats han es tat 

si mi lars; no s’han ob tin gut tots els can vis

es pe rats da rre re l’a pli ca ció del pro gra ma

d’in ter ven ció (Mat hes i Bat tis ta 1985;

Mar tin da le, Devlin i Vyse 1990; Pérez

Samaniego, 1999).

Un es tu di amb nens de 9-11 anys re flec -

teix di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre nens fí -

si ca ment molt ac tius i fí si ca ment poc ac -

tius en les di men sions “ac ti vi tat fí si ca i sa -

lut”, “ac ti vi tat fí si ca i risc” i “ac ti vi tat fí si -

ca per alli be rar ten sions” (Hag ger et al.,

1997). Els can vis sig ni fi ca tius pro duïts en 

aques tes di men sions coin ci dei xen amb

els que s’han ob tin gut en aquest es tu di, i

s’a con se guei xen mi llo res en tots dos

grups so bre les ma tei xes di men sions. Això 

pot sig ni fi car que a aquestes edats la

major receptivitat es dóna cap a aquestes

actituds.

La mo di fi ca ció d’ac ti tuds cap a l’ac ti vi tat

fí si ca sa lut ha de con ti nuar sent ob jec te

d’es tu di, car se ria molt in te res sant ob te nir 

i per fec cio nar pro gra mes d’in ter ven ció

ade qua des a les di fe rents eta pes evo lu ti -

ves (infància, ado lescència, ma du re sa i

ve lle sa). Així s’a con se gui rien can vis en les 

ac ti tuds i fi nal ment una con so li da ció de

com por ta ments vers la pràcti ca d’ac ti vi -

tat fí si ca sa lu da ble que serien molt

beneficiosos per a la pròpia persona i per

a la societat.

Conclusió

Com a con clu sió es pot es ta blir que ex -

cep te les ac ti tuds cap al risc en l’ac ti vi tat

fí si ca, que han mi llo rat sig ni fi ca ti va ment,

amb el pro gra ma d’in ter ven ció en nens/es

de 9-10 anys, les di fe rents di men sions de

les ac ti tuds no es veuen mo di fi ca des,

cosa que po dria ser de gu da, en gran part,

al seu elevat nivell de sortida.
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