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Resum

L’ob jec tiu prin ci pal d’a quest tre ball ha

con sis tit a ana lit zar els mo tius de par ti ci -

pa ció en ac ti vi tats fi si coes por ti ves de

tres mos tres re pre sen ta ti ves dels es tu -

diants de les Uni ver si tats de Múr cia,

Valè ncia i Alme ria, en fun ció del gène re i

l’e dat dels alum nes en ques tats. Per

fer-ho, 801 alum nes (mit ja na d’e dat =

21 anys) van res pon dre el Qües tio na ri

d’ac ti tuds, mo ti va cions i in te res sos cap a 

les ac ti vi tats fi si coes por ti ves (CAMIAF).

En aquest do cu ment es va evi den ciar,

des prés de rea lit zar una anà li si fac to rial,

l’e xistència de sis fac tors amb una ele va -

da con sistència in ter na (a = .91). Des -

prés de l’anà li si i in ter pre ta ció de les da -

des es de mos tra que en fun ció del gène -

re, els ba rons do nen més im portància als 

as pec tes re la cio nats amb la com pe ti ció,

l’he do nis me i les re la cions so cials, la ca -

pa ci tat per so nal i l’a ven tu ra, men tre que

les do nes pre fe rei xen prac ti car ac ti vi tats

fi si coes por ti ves per mo tius re la cio nats

amb la for ma fí si ca, la imat ge per so nal i

la sa lut. A més a més, els es tu diants més 

jo ves (me nors de 21 anys) són els qui

atri buei xen més im portància a la com pe -

ti ció, a com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de

les tas ques quo ti dia nes i a les ca pa ci tats

per so nals, a l’ho ra de prac ti car ac ti vi tats

fí si ques i es por ti ves. 

Introducció 

En els úl tims anys hem po gut ob ser var

que la mag ni tud del fe no men es por tiu

ha ca lat pro fun da ment en el marc de la

so cie tat oc ci den tal, en vir tut de la im -

por tant di fu sió que se’n fa als di ver sos

mit jans de co mu ni ca ció, i as so ciat a

una re va lo ra ció de l’Edu ca ció Fí si ca i

l’es port com a con tin gut ca paç d’es ta -

blir una for ma ció in te gral de la per -

sona mit jan çant ma ni fes ta cions mo -

trius (Blas co i cols., 1996; Gu tié rrez,

2000). 

Les di fi cul tats sor gei xen da vant la ne -

ces si tat d’un marc teò ric per es tu diar la 

rea li tat, atès que no exis tei xen unes

teo ries de fi ni des so bre les in te rac cions

en tre l’ac ti vi tat fí si ca, el temps lliu re i

la po bla ció uni ver sità ria (Co mes i cols., 

1994), en ca ra que tro bem un in cre -

ment im por tant de pro fes sio nals vin cu -

lats amb aques ta àrea de co nei xe ment,

que bus quen de com pren dre els fac tors

que de ter mi nen que les per so nes ad -

qui rei xin es tils de vida ac tius, sa lu da -

bles i du ra dors, cosa que ori gi na un se -

guit de teo ries i mo dels: les teo ries de la 

ne ces si tat d’èxit (Atkin son, 1974), les

teo ries de l’an sie tat de pro va (Mand ler i 

Sa ra son, 1952), les teo ries de l’ex -

pectativa de re for ça ment (Cran dall,

1963), les teo ries de l’a tri bu ció (Wei-
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Abstract

The main ob jec tive of this study has

con sisted of an a lyz ing the sport par tic i pat ing

mo ti va tion among three rep re sen ta tive

sam ples of the uni ver sity stu dents of Murcia,

Va len cia and Almería, ac cord ing to the

gen der and the age of the in ter viewed

stu dents. For this, 801 stu dents (av er age

age = 21 years-old) an swered to the

Ques tion naire of at ti tudes, mo ti va tions and

in ter ests about the phys i cal and sport

ac tiv i ties (CAMIAF). In this work, a fac tor

anal y sis ev i denced the ex is tence of six

fac tors, with a high in ter nal con sis tency

(a=  .91). Af ter the anal y sis and

in ter pre ta tion of the data it is dem on strated

that ac cord ing to the gen der, males give more 

im por tance to those as pects re lated to

com pe ti tion, he do nism and so cial

re la tion ships, per sonal ca pa bil ity and

ad ven ture, whereas women pre fer to prac tice 

phys i cal and sport ac tiv i ties for rea sons

re lated with phys i cal form, per sonal im age

and health. Fur ther more, the youn gest

stu dents (un der 21 years-old) are those who

give higher im por tance to com pe ti tion, in

or der to com pen sate the phys i cal in ac tiv ity of 

daily ac tiv i ties and to per sonal ca pa bil i ties,

when prac tic ing phys i cal and sport ac tiv i ties.
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ner, 1986), les teo ries de l’au toe ficà cia

(Ban du ra, 1977), les teo ries de la com -

petè ncia per ce bu da (Har ter, 1981), les

teo ries de l’o rien ta ció de fi tes d’èxit

(Duda, 1993), les teo ries de la mo ti va ció 

in trín se ca (Deci i Ryan, 1985) i les teo -

ries de pla ni fi ca ció d’ob jec tius (Loc ke i

Lat ham, 1990). 

Si ens cen trem en els es tu dis rea lit zats

al nos tre país, apre ciem un ele vat in -

terès dels es pan yols vers l’es port, que

es co rres pon amb el que po dem tro bar

en la ma jo ria dels paï sos del món, per -

què  es l’ac ti vi tat hu ma na pre fe ri da per

les mas ses. Així, el 75% dels ba rons

ma ni fes ta es tar in te res sat per l’es port,

da vant del 56% de les do nes (Añó,

1995); tan ma teix, aquest in terès ex -

pres sat en les di fe rents in ves ti ga cions

es con tra diu amb l’es cas sa pràcti ca es -

por ti va po sa da de ma ni fest en les en -

ques tes es men ta des (Gar cía Fe rran do,

1991, 2001). D’a ques ta ma ne ra i com

a con se qüèn cia del carà cter de fi ci ta ri

de la ini cia ció es por ti va re bu da en la

infància i prea do lescència, els ni vells

de pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca o es por ti va

en la po bla ció ge ne ral són real ment

bai xos, i són molt pocs els jo ves que

han rea lit zat o rea lit zen ac ti vi tats fí si -

ques de for ma re gu lar, en ca ra que els

be ne fi cis fi siolò gics i psi colò gics que

com por ta la pràcti ca són àmplia ment

co ne guts per la ma jo ria de la po bla ció

(Cale, 1996; Cale i Almond, 1997;

Sán chez-Ba rre ra i cols., 1995; Tay lor i

cols., 1999; Tru deau i cols., 1999).

Per a Añó (1995), “aques tes diferèn -

cies en tre l’in terès i el ni vell de pràcti -

ca dels es pan yols te nen una jus ta cor -

respondència amb la dis po ni bi li tat de

temps lliu re i amb les ins tal·la cions i

mit jans de què dis po sen, comp tant

en tre aquests mit jans amb un fac tor

cada ve ga da més va lo rat com ara l’o -

por tu na di rec ció tècni ca de la pràc -

tica”. 

Però a més a més, el gène re de l’a lum nat

tam bé in fluirà en la seva per cep ció de

l’ac ti vi tat fí si ca i de l’Edu ca ció Fí si ca, així 

com en la seva im pli ca ció i com petè ncia

mo triu. En com pa rar el ni vell d’ac ti vi tat

fí si ca per gène res tro bem di ferè ncies, de -

tec ta des en nom bro ses in ves ti ga cions

(Blas co i cols., 1996; De Mar co i Sydney, 

1989; Gili-Pla nas i Fe rrer-Pé rez, 1994;

Sán chez i cols., 1998; Si cí lia, 2002); en 

ge ne ral, la dona s’ha in cor po rat més tard

a la pràcti ca es por ti va i, quan ho ha fet,

ha es tat li mi tant la seva par ti ci pa ció

a unes mo da li tats de ter mi na des. Per a

Sán chez i cols. (1998), els ba rons s’e -

xer ci ten en un 90% da vant d’un 60% de

do nes, però en ca ra que exis teix un per -

cen tat ge més gran d’ho mes ac tius, no

s’han tro bat di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en -

tre tots dos gène res en les va ria bles de

fre qüèn cia i du ra da de l’ac ti vi tat fí si ca

prac ti ca da. 

Mal grat tot, hem d’en ten dre que la par -

ti ci pa ció de do nes i ho mes en ac ti vi tats

fí si ques i es por ti ves no no més és quan -

ti ta ti va, sinó que va ria se gons fac tors

com el ti pus d’es port, les mo ti va cions

de pràcti ca, la fa ci li tat o di fi cul tat d’ac -

cés, de l’ac ti tud i dis tri bu ció del temps

lliu re, etc. (Váz quez, 2001; Si ci lia,

2002; Soto i cols., 1998). Així, els

trets atri buïts al gène re mas cu lí gi ren al 

vol tant de les ca rac te rís ti ques de li de -

rat ge, in de pendència, pre sa de de ci -

sions, ca pa ci tat d’anà li si, for ça, agres -

si vi tat, es pe rit com pe ti tiu, ener gia,

con se cu ció del triomf, etc.; men tre que

les atri bu cions fe me ni nes es carac te -

ritzen per trets de pas si vi tat, de -

pendència, adap ta ció, ten dre sa, mo -

dèstia, coo pe ra ció, re buig de riscs, or -

dre, es pe ra en les pràcti ques fí si ques,

etc. Re sul tats que coin ci dei xen de

 forma ge ne ral amb les di ferè ncies

de  per cepció que te nen els es tu diants

per  explicar el pro pi fracàs es co lar,

men tre les do nes atri buei xen el fracàs a 

la fal ta de ca pa ci tat, els ho mes ten dei -

xen amb més fre qüèn cia a atri buir-ho a

la fal ta d’es forç. 

A Espan ya, les per so nes d’e dat més

avan ça da i me nor ni vell cul tu ral són les 

que rea lit zen menys ac ti vi tat fí si ca,

men tre que els més jo ves i els qui te nen 

ni vells cul tu rals su pe riors són els que

rea lit zen més ac ti vi tat fí si ca (Sán -

chez-Ba rre ra i cols., 1995); hom ob -

ser va que la quan ti tat de prac ti cants és

in vo lu ti va res pec te a l’e dat; és més gra -

dual i pro gres si va en el seu pro cés ini -

cial fins a arri bar a un mo ment en el

qual el salt és im por tant per dos mo -

tius: per què la dis mi nu ció de prac ti -

cants és ele va da, i per què es pro dueix

en l’i ni ci de la fran ja d’e dat en tre 18 i

25 anys; aques ta dis mi nu ció és més

ac cen tua da a ni vell de prac ti cants fe -

me nins (Bell munt i cols., 1994). Efec -

ti va ment, Gar cía Fe rran do (1996) va

tro bar que un 59% de jo ves en edat uni -

ver sità ria ma ni fes ta ven prac ti car l’es -

port du rant el seu temps lliu re, men tre

que, Sán chez-Ba rre ra i cols. (1995)

van es ti mar en un 67% el per cen tat ge

d’u ni ver si ta ris ac tius fí si ca ment. 

Igual ment, en es tu dis com el rea lit zat

per Mo watt i cols. (1988), es de mos tra

que els in di vi dus amb ac ti tuds po si ti -

ves cap a la pràcti ca fí si coes por ti va, en

ge ne ral ex hi bei xen con duc tes mo trius

més in ten ses i més fre qüents que les

per so nes que te nen menys ac ti tuds po -

si ti ves cap a l’e xer ci ci. Per la qual cosa, 

si par tim de les con clu sions de Ma -

sachs i cols. (1994) que diuen que “els

mo tius es man te nen o mo di fi quen a

me su ra que es por ta un temps prac ti -

cant l’e xer ci ci”, re sul tarà in te res sant

ob ser var com van evo lu cio nant els in -

teressos cap a l’ac ti vi tat es por ti va

al llarg de les di fe rents edats, per la

seva in qües tio na ble in fluèn cia so bre el

ni vell de pràcti ca es por ti va en l’e dat

adul ta. 

Des d’a ques ta apro xi ma ció, els au tors

(Ma sachs i cols., 1994) de fen sen que

la rea lit za ció d’e xer ci ci fí sic de for ma

re gu lar com por ta una mo di fi ca ció subs -

tancial de les mo ti va cions de l’in di vi du, 

i de ter mi nen l’a pa ri ció de raons per

man te nir l’ac ti vi tat fí si ca que no ha vien 

es tat con si de ra des en el mo ment d’i ni -

ciar-la, per la qual cosa hem de com -

pren dre que aques ta evo lu ció de les di -

ferè ncies serà en ca ra més pa tent si s’a -

na lit zen els re sul tats en fun ció del
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temps que por ten els sub jec tes rea lit -

zant ac ti vi tat fí si ca. És a dir, po drem

apro fun dir en els mo tius de pràcti ca si

ens cen trem en la fase en què aques ta

pràcti ca dis mi nueix, l’e ta pa uni ver sità -

ria, per què aques ta co rres pon a la con -

duc ta o apre nen tat ge ad qui rit al llarg

de tot el pe río de de for ma ció de cada

es tu diant, i és pre ci sa ment a par tir de

l’e dat de 17-18 anys quan les os cil·la -

cions d’ad he sió es fan més evi -

dents. Tre balls com el de Blas co i cols.

(1996), iden ti fi quen el mo ment de co -

men çar els es tu dis a la Uni ver si tat amb 

l’a ban do na ment de l’hàbit de fer ac ti vi -

tat fí si ca, atès que han de de di car mol -

tes ho res a l’es tu di amb la con se güent

re duc ció del temps de lleu re. Aquest fet 

por ta a con si de rar l’ex pe rièn cia es por ti -

va a l’es co la su pe rior o Uni ver si tat com

un bon pre dic tor del ni vell de de di ca ció

en l’e dat adul ta. 

D’a quí la im portància d’a na lit zar quins

se ran els in te res sos i mo ti va cions que im -

pul sen els es tu diants uni ver si ta ris a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves, so -

bre tot te nint en comp te els im por tants be -

ne fi cis que com por ten per a la seva sa lut

fí si ca i men tal. Din tre de la po bla ció es -

pan yo la i se guint els tre balls de Gar cía Fer -

rando (1996), els mo tius pels quals fan

es port els es tu diants uni ver si ta ris són, per 

or dre de pre ferè ncia: “per di ver sió i pas sar 

el temps”, “per fer exer ci ci fí sic” i “per què

li agra da l’es port”. Aques tes da des coin ci -

dei xen amb les tro ba des per Llo pis i Llo -

pis (1999) a la po bla ció va len cia na de

18 a 24 anys, que es men ten com a pri -

mer mo tiu pel qual es prac ti ca l’es port

“per di ver sió i pas sar el temps”. 

En de fi ni ti va, l’ob jec te d’a quest tre ball és 

l’es tu di dels in te res sos i mo ti va cions en

fun ció de l’e dat i el gène re, que por ten

els uni ver si ta ris a par ti ci par en ac ti vi tats

fí si coes por ti ves. Per fer-ho, s’ha ela bo rat

un qües tio na ri d’ac ti tuds, mo ti va cions i

in te res sos dels alum nes vers les ac ti vi -

tats fí si coes por ti ves (CAMIAF), a par tir

del “Qües tio na ri de mo tius per a la

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si coes por ti va” de

Gu tié rrez i Gon zá lez-He rre ro (1995).

Més con cre ta ment, mit jan çant aques ta

in ves ti ga ció s’ha pretès de com pro var les 

pos si bles di ferè ncies ‘mo ti va cio nals’ dels 

es tu diants per tan yents a dis tin tes Uni -

ver si tats, per la qual cosa s’han por tat a

ter me di ver ses anà li sis di fe ren cials

(ANOVAS) con si de rant com a va ria bles

in de pen dents l’e dat i el gène re de les

mos tres es tu dia des. 

Material i métode

Per rea lit zar la se lec ció de la mos tra s’ha

uti lit zat el pro ce di ment de mos treig alea -

to ri es tra ti fi cat per con glo me rats, ate nent 

al gène re, ti tu la ció i curs. 

La mos tra d’a quest es tu di està com pos -

ta per un to tal de 801 alum nes re pre -

sen ta tius de l’u ni vers dels es tu diants de

les Uni ver si tats pú bli ques de Múr cia,

Valè ncia i Alme ria, en tre els quals hi ha

399 nois i 402 noies. Tots ells d’e dats

com pre ses en tre els 18 i els 45 anys,

amb una edat mit ja na de 21 anys i una

des via ció tí pi ca de 3,02. En la dis tri bu -

ció per Uni ver si tats, el 37% per tan yen a 

la Uni ver si tat de Valè ncia (35,3% nois i

38,6% noies), el 32,1% a la Uni ver si tat

de Múr cia (34,1% nois i 30,1% noies) i, 

fi nal ment, el 31% dels alum nes es ta ven 

ma tri cu lats a la Uni ver si tat d’Alme ria

(30,6% nois i 31,6% noies). 

Per con èi xer les raons que mouen o mou -

rien els uni ver si ta ris a prac ti car ac ti vi tat

fí si coes por ti va s’ha ela bo rat el qües tio -

na ri CAMIAF (Qües tio na ri d’Acti tuds,

Mo ti va cions i Inte res sos cap a les Acti vi -

tats Fí si coes por ti ves), el qual ha es tat

au toem ple nat per tots els com po nents de 

la mos tra. 

Aquest ins tru ment cons ta de 48 ítems,

des ti nats a va lo rar els mo tius pels quals

els uni ver si ta ris prac ti quen o prac ti ca rien 

ac ti vi tats fí si coes por ti ves. Les res pos tes

es re cu llen mit jan çant una es ca la ti pus

Li kert de 4 punts:

n En de sa cord (1).

n Una mica d’a cord (2).

n For ça d’a cord (3).

n Com ple ta ment d’a cord (4).

En el pro ce di ment se guit per al de sen vo -

lu pa ment de la in ves ti ga ció s’ha uti lit zat

un dis seny per a en ques tes trans ver sal,

ba sat en les pro pos tes de Sie rra Bra vo

(1994, 1995), tot uti lit zant el qües tio na -

ri per a la re co lli da de da des. Per a l’ad -

mi nis tra ció de l’ins tru ment es va sol·li ci -

tar la col·la bo ra ció del pro fes so rat de les

dis tin tes Uni ver si tats, atès que du rant

l’ho ra ri lec tiu els alum nes ha vien de res -

pon dre, in di vi dual ment i vo lunt ària ment

tots els ítems, amb un in ves ti ga dor pre -

sent per re sol dre qual se vol dub te si de

cas ca lia. 

Fi nal ment, les da des ob tin gu des a par -

tir de l’a pli ca ció del qües tio na ri

CAMIAF a les mos tres d’es tu diants de

les Uni ver si tats de Múr cia, Valè ncia i

Alme ria, van ser sot me ses a una anà li si 

de com po nents prin ci pals amb ro ta ció

va ri max per con èi xer l’es truc tu ra fac to -

rial dels mo tius de pràcti ca fí si coes por -

ti va. Els 6 fac tors que con fi gu ren els

mo tius per a la pràcti ca de l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port, són els se güents: “Com -

pe ti ció”, “Ca pa ci tat per so nal”, “Aven -

tu ra”, “He do nis me i re la ció so cial”,

“For ma fí si ca i imat ge per so nal” i “Sa -

lut mèdi ca”, i apor ten una ex pli ca ció de 

va riàn cia to tal del 66,6% (Pa vón i

cols., 2003). 

L’ín dex de fia bi li tat ob tin gut mit jan çant 

la pro va Alpha de Cron bach (a = .91)

mos tra una alta con sistència in ter na

(a = .81 per al fac tor “Com pe ti ció”;

.78 fac tor “Ca pa ci tat per so nal”; .71

fac tor “Aven tu ra”; .69 fac tor “He do nis -

me i re la ció so cial”; .69 fac tor “For ma

fí si ca i imat ge per so nal”, i .61 per al

fac tor “Sa lut mèdi ca”); el ni vell de con -

fian ça és del 95% amb un error mos tral 

de ±5%. 

Amb l’ob jec tiu de com pro var els mo tius 

de pràcti ca fí si coes por ti va dels es tu -

diants uni ver si ta ris, ana lit zant les di -

ferè ncies exis tents se gons el gène re i

l’e dat de la mos tra, es van efec tuar di -

ver ses ANOVAs. To tes les anà li sis de -

sen vo lu pa des s’han rea lit zat amb el pa -

quet es ta dís tic SPSS per a Win dows

ver sió 9.0. 

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (13-21)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

15



Re sul tats 

Di ferè ncies en els mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va

dels es tu diants uni ver si ta ris

se gons el gène re 

En pri mer lloc, vam pro ce dir a ana lit zar

les va ria cions ‘mo ti va cio nals’ que pre -

sen ta ven els sub jec tes de la mos tra ana -

lit za da. Amb aques ta fi na li tat, a tra vés

de l’ANOVA es va com pro var si exis tien

di ferè ncies en tre els ítems dels di fe rents

fac tors dels mo tius de pràcti ca se gons el

gène re dels alum nes. Així, el grau d’a -

cord dels alum nes amb els di fe rents mo -

tius de pràcti ca fí si coes por ti va va ser

trac ta da com a va ria ble de pen dent, men -

tre que el gènere es va considerar com a

variable independent. 

A la tau la 1, ob ser vem a tots els ítems

que con fi gu ren els mo tius de pràcti ca re -

la cio nats amb la com pe ti ció, que les di -

ferè ncies en tre tots dos gène res són molt

sig ni fi ca ti ves es ta dís ti ca ment, amb una

sig ni fi ca ció de p = .000, i els va lors de

les do nes són sem pre in fe riors als dels

ho mes. 

En ana lit zar els mo tius de pràcti ca re la -

cio nats amb la ca pa ci tat per so nal (tau -

la 2), com pro vem que les di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves sor gei xen als ítems “per què

m’a gra da su pe rar-me” (p = .000), “per

ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci” (p = .000),

“per mi llo rar les me ves es tratè gies, en

la re so lu ció de pro ble mes que plan te ja

l’ac ti vi tat” (p = .001), “per què gau dei -

xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca”

(p= .001), “per de mos trar la meva ca -

pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi -

tat” (p = .007), “com a rep te per so nal” 

(p = ,009) i “per con èi xer i con tro lar el

meu cos” (p = .043). Úni ca ment als

mo tius “per po ten ciar la meva for ça de

vo lun tat i au to dis ci pli na”, “per què vull

acon se guir l’èxit per so nal” i “per què

vull ob ser var els  meus pro gres sos de

dia en dia”, no es van tro bar di ferè ncies 

sig ni fi ca ti ves en tre tots dos gène res. A

més a més, les mit ja nes de cada gène re 

ens in di quen que són els ba rons els qui

do nen més im portància a tots els mo -

tius es men tats an te rior ment, amb l’ex-

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (13-21)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

16

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

 5. Per què m’a gra da com pe tir 2,55 1,73 ***

 6. Per què m’a gra den les sen sa cions for tes 2,39 1,98 ***

 7. Per ad qui rir més potè ncia fí si ca 2,98 2,63 ***

 8. Per què m’a gra da en tre nar dur 2,27 1,77 ***

 9. Per po sar a pro va les me ves ca pa ci tats fí si ques 2,65 2,23 ***

11. Per què m’a gra da fer tot allò en què des ta co 1,96 1,64 ***

19. Per què vull arri bar al lí mit de les me ves pos si bi li tats 2,17 1,84 ***

20. Per de mos trar les me ves ha bi li tats 2,09 1,72 ***

23. Per ser un es por tis ta d’e lit 1,58 1,24 ***

26. Per què m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti ves 2,43 1,76 ***

41. Per què m’a gra da par ti ci par en es ports d’e quip 2,95 2,49 ***

 *p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

n TAULA 1.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “com pe ti ció” se gons el gène re. 

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

17. Per con èi xer i con tro lar el meu cos 3,11 3,23 *

30. Per po ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to dis ci pli na 2,54 2,46 ns

31. Per mi llo rar les me ves es tratè gies, en la re so lu ció de pro ble mes que

   plan te ja l’ac ti vi tat

2,47 2,24 ***

33. Com a rep te per so nal 2,66 2,48 **

34. Per què m’a gra da su pe rar-me 2,98 2,66 ***

35. Per què gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca 2,59 2,35 ***

36. Per ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci 2,55 2,04 ***

43. Per què vull acon se guir l’èxit per so nal 2,01 1,95 ns

44. Per de mos trar la meva ca pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi tat 2,34 2,10 **

47. Per què vull ob ser var els  meus pro gres sos de dia en dia 2,64 2,74 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 2.
 Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “ca pa ci tat per so nal” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

24. Per apren dre no ves ha bi li tats 2,76 2,76 ns

25. Per des ca rre gar l’a gres si vi tat i la ten sió per so nal 2,67 2,79 ns

27. Per fer fun cio nar la meva crea ti vi tat 2,54 2,29 ***

28. Per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra 2,36 2,09 ***

37. Per con èi xer i prac ti car nous es ports 2,89 2,82 ns

39. Per su pe rar els de sa fia ments que plan te ja la na tu ra (mar, mun tan ya) 2,38 2,24 ns

40. Per re la cio nar-me i con èi xer gent 2,85 2,75 ns

42. Pel plaer de prac ti car, sen se im por tar els re sul tats 3,01 3,00 ns

45. Per pas sar-m’ho bé 3,64 3,44 ***

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 3.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“aven tu ra” se gons el gène re.



cep ció de “per con èi xer i con tro lar el

meu cos” que és més va lo rat per les

 dones. 

Con tras tant les di ferè ncies que re sul ten

de l’anà li si ge ne ral de va riàn cia dels mo -

tius de pràcti ca re la cio nats amb el fac tor

aven tu ra, a la tau la 3, tro bem que no més 

as so lei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca tres

mo tius: “per po sar en fun cio na ment la

meva crea ti vi tat”, “per què m’a gra da el

risc i l’a ven tu ra” i “per pas sar-m’ho bé”,

tots amb una pro ba bi li tat de p = .000.

s’a pre cia que, en co rres pondència amb

el va lor de les mit ja nes de cada gène re,

són els nois els qui rea lit zen la pràcti ca

fí si coes por ti va per aques tes raons en ma -

jor me su ra que no pas les noies. 

D’al tra ban da, a la tau la 4 ens tro bem

amb l’anà li si de les mo ti va cions vin cu la -

des a l’he do nis me i les re la cions so cials, 

que mouen els uni ver si ta ris a la pràcti ca 

d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves. En aquest

punt, no més acon se guei xen la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca els mo tius de pràcti ca se -

güents: “per sen tir-me im por tant da vant 

els al tres” (p = .000), “per què vull ser

cèle bre i po pu lar” (p = .000), “per què

ho fan els  meus amics” (p = .000),

“per com plau re els  meus pa res”

(p=  .004) i “per in fluèn cia dels meus

pro fes sors i en tre na dors” (p = .024);

són els nois els que con ce dei xen més

im portància a aquests mo tius per a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves.

Úni ca ment els ítems “per què està de

moda” i “per mo tius pro fes sio nals (de

tre ball)” no as so lei xen di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves. 

Tot se guit, de ta llem els re sul tats tro -

bats en els mo tius de pràcti ca re la cio -

nats amb la for ma fí si ca i la imat ge per -

so nal (tau la 5). És evi dent que les di -

ferè ncies més grans es tro ben en els

mo tius “per per dre pes”, “per man te nir

el meu pes” i “per què vull de sen vo lu par 

el meu cos i la meva mus cu la tu ra”,

amb una sig ni fi ca ció de p = .000.

Però, a més a més, tam bé as so lei xen

ni vells sig ni fi ca tius els mo tius “per

com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me -

ves ac ti vi tats quo ti dia nes” (p = .002),

“per mi llo rar la meva imat ge i el meu

as pec te fí sic” (p = .020) i “per què no

m’a gra da es tar fofo” (p = .013). El mo -

tiu “per man te nir-me en for ma” ofe reix

di ferè ncies es ta dís ti ques. Mal grat tot,

cal es men tar que en la com pa ra ció de

les mit ja nes dels dos gène res, les noies

con ce di ran més im portància a gai re bé

la to ta li tat dels mo tius re la cio nats amb

la seva for ma fí si ca i la seva imat ge

 personal, amb l’ex cep ció del que fa

referèn cia al de sen vo lu pa ment del cos i 

la mus cu la tu ra, on els nois ob te nen va -

lors su pe riors. 

Fi nal ment, en ana lit zar les di ferè ncies sig -

ni fi ca ti ves en tre tots dos gène res en l’es -

tu di dels mo tius de pràcti ca re la cio nats

amb la sa lut mèdi ca (tau la 6), tro bem

que “per pres crip ció mèdi ca” (p = .003) i 

“per pre ve nir ma lal ties” (p = .019) arri -

ben a ni vells sig ni fi ca tius, i són fa vo ra bles 

a les noies. 
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ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

12. Per sen tir-me im por tant da vant dels al tres 1,41 1,15 ***

13. Per què vull ser cèle bre i po pu lar 1,31 1,10 ***

15. Per què és moda 1,18 1,16 ns

21. Per què ho fan els  meus amics 1,46 1,25 ***

29. Per com plau re els  meus pa res 1,15 1,06 **

32. Per mo tius pro fes sio nals (de tre ball) 1,58 1,53 ns

48. Per in fluèn cia dels meus pro fes sors i en tre na dors 1,40 1,30 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 4.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“he do nis me i la re la ció so cial” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

  1. Per mi llo rar la meva imat ge i el meu as pec te fí sic 2,65 2,80 *

  2. Per per dre pes 1,95 2,22 ***

  4. Per com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me ves ac ti vi tats

   quo ti dia nes 2,87 3,09 **

14. Per man te nir el meu pes 2,10 2,43 ***

22. Per què vull de sen vo lu par el meu cos i la meva mus cu la tu ra 2,57 2,15 ***

38. Per man te nir-me en for ma 3,38 3,34 ns

46. Per què no m’a gra da es tar fofo 2,56 2,75 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 5.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “for ma fí si ca i la imat ge per so nal” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

10. Per pres crip ció mèdi ca 1,58 1,79 **

16. Pels be ne fi cis que ob tinc per a la sa lut 3,44 3,53 ns

18. Per pre ve nir ma lal ties 2,93 3,09 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 6.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “sa lut mèdi ca” se gons el gène re.



Di ferè ncies en els mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va

dels es tu diants uni ver si ta ris

se gons l’e dat 

Per con èi xer les di ferè ncies en els mo -

tius de pràcti ca te nint en comp te l’e dat

dels uni ver si ta ris, es va pro ce dir a rea lit -

zar di ver ses ANOVAs, con si de rant com

a va ria ble de pen dent el grau d’a cord

dels alum nes amb els di fe rents mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va, i com a va -

ria ble in de pen dent l’e dat. Per fer-ho, tal

com hem ex pli cat an te rior ment, dis tin -

gi rem dos grups d’e dat: els més grans de 

21 anys i els me nors de 21 anys, atès

que aques ta és l’e dat mit ja na de la mos -

tra se lec cio na da per a aques ta in ves ti -

ga ció. 

Així, dins del fac tor com pe ti ció (tau -

la 7) veiem que els mo tius que as so lei -

xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca en tre els

dos grups d’e dat i que, al ho ra, són més

va lo rats pels me nors de 21 anys, són

els se güents: “per què m’a gra da com pe -

tir” (p = .000), “per ad qui rir més po -

tència fí si ca” (p = .013), “per què m’a -

gra da en tre nar dur” (p = .000), “per -

què vull arri bar al lí mit de les me ves

pos si bi li tats” (p = .003), “per ser un

es por tis ta d’e lit” (p = .000) i “per què

m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti -

ves” (p = .003). 

Als mo tius de pràcti ca re la cio nats amb

la ca pa ci tat per so nal (tau la 8), acon se -

guei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca “per po -

ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to -

dis ci pli na” (p = .047), “per què m’a gra -

da su pe rar-me” (p = .003), “per què

gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la

tas ca” (p = .012), “per ad qui rir es pe rit

de sa cri fi ci” (p = .046), “per què vull

acon se guir l’èxit per so nal” (p = .045) i

“per què vull ob ser var els  meus pro gres -

sos de dia en dia” (p = .024); són re lle -

vants en ma jor me su ra per als alum nes

me nors de 21 anys. 

Din tre de les mo ti va cions vin cu la des al

risc i l’a ven tu ra, so la ment dos ítems acon -

se guei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca: “per

apren dre no ves ha bi li tats” (p = .013)

i “per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra”
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ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

 5. Per què m’a gra da com pe tir 2,29 2,01 ***

 6. Per què m’a gra den les sen sa cions for tes 2,26 2,12 ns

 7. Per ad qui rir més potè ncia fí si ca 2,89 2,73 *

 8. Per què m’a gra da en tre nar dur 2,16 1,89 ***

 9. Per po sar a pro va les me ves ca pa ci tats fí si ques 2,49 2,41 ns

11. Per què m’a gra da fer tot allò en què des ta co 1,85 1,75 ns

19. Per què vull arri bar al lí mit de les me ves pos si bi li tats 2,12 1,91 **

20. Per de mos trar les me ves ha bi li tats 1,95 1,86 ns

23. Per ser un es por tis ta d’e lit 1,52 1,32 ***

26. Per què m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti ves 2,22 1,98 **

41. Per què m’a gra da par ti ci par en es ports d’e quip 2,78 2,67 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 7.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “com pe ti ció” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

17. Per con èi xer i con tro lar el meu cos 3,22 3,11 ns

30. Per po ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to dis ci pli na 2,57 2,43 *

31. Per mi llo rar les me ves es tratè gies, en la re so lu ció de pro ble mes 

  que plan te ja l’ac ti vi tat

2,42 2,30 ns

33. Com a rep te per so nal 2,58 2,56 ns

34. Per què m’a gra da su pe rar-me 2,94 2,73 **

35. Per què gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca 2,56 2,38 *

36. Per ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci 2,37 2,23 *

43. Per què vull acon se guir l’èxit per so nal 2,06 1,91 *

44. Per de mos trar la meva ca pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi tat 2,24 2,20 ns

47. Per què vull ob ser var els  meus pro gres sos de dia en dia 2,77 2,62 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 8.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “ca pa ci tat per so nal” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

24. Per apren dre no ves ha bi li tats 2,85 2,69 *

25. Per des ca rre gar l’a gres si vi tat i la ten sió per so nal 2,73 2,73 ns

27. Per fer fun cio nar la meva crea ti vi tat 2,43 2,38 ns

28. Per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra 2,30 2,15 *

37. Per con èi xer i prac ti car nous es ports 2,87 2,84 ns

39. Per su pe rar els de sa fia ments que plan te ja la na tu ra

  (mar, mun tan ya)

2,28 2,33 ns

40. Per re la cio nar-me i con èi xer gent 2,83 2,77 ns

42. Pel plaer de prac ti car, sen se im por tar els re sul tats 2,93 3,06 ns

45. Per pas sar-m’ho bé 3,58 3,51 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 9.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“aven tu ra” se gons l’e dat.



(p = .046). En tots dos ca sos, els uni ver -

si ta ris me nors de 21 anys pre sen ten uns

va lors mit jans més alts que no pas els

més grans de 21 anys (tau la 9). 

Els mo tius “per sen tir-me im por tant da -

vant els al tres” (p = .019) i “per què vull

ser cèle bre i po pu lar” (p = .004), pre -

sen ten uns ín dexs de pro ba bi li tat sig ni fi -

ca tius, din tre del fac tor he do nis me i re la -

ció so cial. Tot mos trant, com s’es de ve nia 

an te rior ment, més in terès per part dels

alum nes me nors de 21 anys (tau la 10). 

L’ú nic mo tiu que acon se gueix sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca en el fac tor for ma fí si ca i

imat ge per so nal, que a més a més és pre -

fe rit pels més grans de 21 anys, és “per

com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me -

ves ac ti vi tats quo ti dia nes”, amb una pro -

ba bi li tat de p = .035, tal com es re flec -

teix a la tau la 11. 

Els re sul tats de l’anà li si in di quen que en

els mo tius re la cio nats amb la sa lut mèdi -

ca pels quals els uni ver si ta ris prac ti quen

ac ti vi tats fí si coes por ti ves, l’e dat dels

alum nes no cons ti tueix una va ria ble di fe -

ren cia do ra, ja que no apa rei xen diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves en tre els ma jors i els

me nors de 21 anys (tau la 12). 

Dis cus sió
i con clu sions 

El con cep te d’es port per als alum nes en -

ques tats s’o rien ta cap a l’es port-sa lut,

coin ci dint amb al tres es tu dis que po sen

de ma ni fest la im portància de la sa lut en

el sig ni fi cat de l’es port per als uni ver si ta -

ris (Cas ti llo i Ba la guer, 2001; De Mar co i

Sydney, 1989; Gar cía Fe rran do, 1991,

1996; Ma sachs i cols., 1994). De fet,

Gar cía Fe rran do (1991) va tro bar que el

59% dels es pan yols s’i den ti fi ca ven amb

el con cep te d’es port-sa lut i el 10 %

amb l’es port-di ver sió. 

Mal grat tot, din tre de la po bla ció uni ver -

sità ria les pu bli ca cions de Llo pis i Llo pis

(1999), Gar cía Fe rran do (1996) i Rice

(1988), in sis tei xen en la pre ferè ncia dels 

es tu diants per la di ver sió i pas sar el

temps. Men tre que, per con tra, d’al tres

au tors, com ara Re yes i Gar cés de Los

Fa yos (1999), as sen ya len com a grans

mo tius per fer es port els re la cio nats amb

la sa lut i la in te rac ció so cial. 

A la nos tra in ves ti ga ció, des prés de l’anà -

li si dels fac tors que ca rac te rit zen les mo -

ti va cions dels es tu diants uni ver si ta ris

cap a la pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por -

ti ves, ob ser vem que tots ells pre sen ten

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en fun ció del

gène re. Així, els ho mes va lo ren més els

as pec tes re la cio nats amb la com pe ti ció,

l’he do nis me i les re la cions so cials, la ca -

pa ci tat per so nal i l’a ven tu ra, men tre que

les do nes prac ti quen ac ti vi tats fí si coes -

por ti ves per mo ti va cions vin cu la des prin -

ci pal ment, en una ma jor me su ra, a la for -

ma fí si ca, la imat ge per so nal i la sa lut

mèdi ca. Aquests re sul tats coin ci dei xen
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ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

 3. Pels be ne fi cis econò mics que em pro por cio na 1,35 1,36 ns

12. Per sen tir-me im por tant da vant dels al tres 1,33 1,23 *

13. Per què vull ser cèle bre i po pu lar 1,27 1,15 **

15. Per què és moda 1,20 1,14 ns

21. Per què ho fan els  meus amics 1,35 1,36 ns

29. Per com plau re els  meus pa res 1,12 1,09 ns

32. Per mo tius pro fes sio nals (de tre ball) 1,55 1,55 ns

48. Per in fluèn cia dels meus pro fes sors i en tre na dors 1,39 1,30 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 10.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“he do nis me i la re la ció so cial” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

  1. Per mi llo rar la meva imat ge i el meu as pec te fí sic 2,74 2,72 ns

  2. Per per dre pes 2,12 2,06 ns

  4. Per com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me ves ac ti vi tats

   quo ti dia nes 2,90 3,06 *

14. Per man te nir el meu pes 2,22 2,30 ns

22. Per què vull de sen vo lu par el meu cos i la meva mus cu la tu ra 2,41 2,32 ns

38. Per man te nir-me en for ma 3,36 3,36 ns

46. Per què no m’a gra da es tar fofo 2,66 2,65 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 11.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “for ma fí si ca i la imat ge per so nal” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

10. Per pres crip ció mèdi ca 1,62 1,73 ns

16. Pels be ne fi cis que ob tinc per a la sa lut 3,49 3,47 ns

18. Per pre ve nir ma lal ties 3,01 3,00 ns

ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 12.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “sa lut mèdi ca” se gons l’e dat.



amb els tro bats en nom bro ses in ves ti ga -

cions (Blas co i cols., 1996; Cas ti llo i Ba -

la guer, 2001; Ca ñe llas i Ro vi ra, 1995;

De Mar co i Sydney, 1989; Gu tié rrez,

1995; Mo re no i Gu tié rrez, 1998; Si ci lia,

2002; To rre, 1998; Váz quez, 1993;

Whi te, 1995), on s’i den ti fi ca va els ho -

mes amb mo tius com pe ti tius, de ren di -

ment i di ver sió, i les do nes amb els as -

pec tes sa lu da bles de l’e xer ci ci, els fins

te rap èu tics i l’est èti ca corporal. 

Les úni ques ex cep cions apa rei xen a l’í -

tem “per què vull de sen vo lu par el meu

cos i la meva mus cu la tu ra” (for ma fí si ca i 

imat ge per so nal), cap al qual els ho mes

se sen ten més mo ti vats, i “per con èi xer i

con tro lar el meu cos” (ca pa ci tat per so -

nal), pel qual ma ni fes ten més in terès les

do nes. 

En ana lit zar les di ferè ncies en fun ció de

l’e dat dels alum nes en ques tats, com pro -

vem que són els més jo ves (me nors de

21 anys) els qui més im portància atri -

buei xen a la com pe ti ció, a com pen sar la

inac ti vi tat fí si ca de les ac ti vi tats quo ti -

dia nes (que per tany al fac tor de for ma fí -

si ca i imat ge per so nal) i a les ca pa ci tats

per so nals, en tre les mo ti va cions per a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves, i

això s’a pro xi ma for ça a les con clu sions

de Mo re no i Gu tié rrez (1998), els quals

van tro bar que a me nor edat més in terès

es ma ni fes ta pel ren di ment, la di ver sió i

la re la ció so cial. 

En una anà li si més de ta lla da, ob ser vem

l’e vo lu ció que ex pe ri men ten els mo tius

de pràcti ca, que ja es men ta ven Ma sachs

i cols. (1994). Les da des in for men que

els alum nes més jo ves es mos tren més

mo ti vats pels as pec tes com pe ti tius, però

a me su ra que van aug men tant en edat es 

pro dueix un pro gres siu des cens de l’in -

terès per la com pe ti ció, la ca pa ci tat per -

so nal i l’a ven tu ra, opi nió co rro bo ra da per 

nom bro sos au tors (Ma sachs i cols.,

1994; Mo re no i Gu tié rrez, 1998; Pé rez i

cols., 1998; Ruiz i cols., 2001; Sán -

chez-Ba rre ra i cols., 1995), els quals

afir men que els alum nes amb me nor

edat se guei xen un mo del de ren di ment,

men tre que com més grans són ma jor és

el per cen tat ge d’a lum nes in te res sats pels 

mo tius de gau di, re la ció so cial, for ma fí -

si ca i, fo na men tal ment, per la salut. 

Es pot des ta car que l’e dat dels alum nes

no és una va ria ble di fe ren cia do ra de les

mo ti va cions per a la pràcti ca es por ti va

re la cio na des amb la sa lut mèdi ca, ja que

no s’ha tro bat una sig ni fi ca ció es ta dís ti ca 

en l’es tu di d’a quest fac tor. 

En re sum, po dem con fir mar que els nos -

tres re sul tats coin ci dei xen amb les in ves -

ti ga cions es men ta des an te rior ment, i es -

ta blim que els ele ments sig ni fi ca tius

 diferenciadors en els mo tius de pràcti ca

es por ti va són, prin ci pal ment, el gène re i

l’e dat. Així, en ge ne ral, per als ba rons

són més im por tants les mo ti va cions re la -

cio na des amb el re sul tat, men tre que per 

a les do nes sem blen ser més im por tants

els as pec tes so cials de l’es port. Pel que

fa a l’e dat, els més jo ves es tan més mo ti -

vats que no pas els més grans per fac tors

ex terns.

Re fe rèn cies

Atkin son, J. W. (1974). The mains tream of

achie ve ment-orien ted ac ti vity. A J. W.

Atkin son i J. O. Ray nor (eds.), Mo ti va tion

and achie ve ment. New York: Hals tead. 

Añó, V. (1995). Aspec tos psi co so cia les en la

ofer ta de ins ta la cio nes de por ti vas. Te si

doc to ral. Va lèn cia: Uni ver si tat de Va lència.

Ban du ra, A. (1977). Self-ef fi cacy: To ward a

unif ying theory of beha vio ral chan ge.

Psycho lo gi cal Re view, 84, 191-215. 

Bell munt, H.; Ca nós, R.; Co mas, M. i Esco lá,

F. (1994). La prác ti ca fí si co-de por ti va y la

mu jer en tre 18 y 25 años. A Apli ca cio nes y 

fun da men tos de las ac ti vi da des fí si co-de -

por ti vas, Actas del I Con gre so de las Cien -

cias del De por te y la Edu ca ción Fí si ca

(p. 325-330). Llei da: INEFC. 

Blas co, T., Cap de vi la, Ll.; Pin ta nel, M.; Va -

lien te, L. i Cruz, J. (1996). Evo lu ción de los 

pa tro nes de ac ti vi dad fí si ca en es tu dian tes

uni ver si ta rios. Re vis ta de Psi co lo gía del

De por te, 9-10, 51-63.

Cale, L. (1996). An as sess ment of the physi -

cal ac ti vity le vels of ado les cent girls - Impli -

ca tions for Physi cal Edu ca tion. Eu ro pean

Jour nal of Physi cal Edu ca tion, 1, 46-55.

Cale, L. i Almond, L. (1997). The physi cal ac -

ti vity le vels of En glish ado les cent boys. Eu -

ro pean Jour nal of Physi cal Edu ca tion, 2,

74-82.

Can tón, E. (2001). Mo ti va ción en la ac ti vi dad 

fí si ca y de por ti va. Re vis ta Espa ño la de Mo -

ti va ción y Emo ción, 2, 31-36.

Cas ti llo, I. i Ba la guer, I. (2001). Di men sio ns

dels mo ti us de pràc ti ca e spor ti va dels ado -

les cen ts va len cia ns es co la ri tza ts. Apunts.

Edu ca ció Fí si ca i Espor ts, 63, 22-29.

Ca ñe llas, A. i Ro vi ra, J. (1995). Els hàbi ts

 esportius de la po bla ció adul ta bar ce lonina

(15 a 59 anys). Apunts. Edu ca ció Fí si ca i

Espor ts, 42, 75-79.

Co mes, M.; Font, M. i Vilá, A. (1994). De por -

te Uni ver si ta rio. A Ámbi tos es pe cí fi cos de

los De por tes y la Edu ca ción Fí si ca, Actas

del I Con gre so de las Cien cias del De por te

y la Edu ca ción Fí si ca (p. 353-362). Llei -

da: INEFC. 

Cran dall, V. C. (1963). Achie ve ment. A H. W. 

Ste ven son (ed.), Child psycho logy. Chica -

go: Uni ver sity of Chica go Press.

Deci, E. L. i Ryan R. M. (1985). Intrin sic mo -

ti va tion and self-de ter mi na tion in hu man

beha vior. New York: Ple num Press.

De Mar co, T. i Sid ney, K. (1989). Enhan cing

chil dren’s par ti ci pa tion in physi cal ac ti vity.

Jour nal of School Health, 59 (8), 337-

340.

Duda, J. L. (1993). Goals: A so cial-cog ni ti ve

ap proach to the study of achie ve ment mo ti -

va tion in sport. A R. N. Sin ger, M. Murp hey 

i L. K. Ten nant (eds.), Hand book of re -

search on sport psycho logy. New York:

Mac mi llan.

Gar cía Fe rran do, M. (1991). Los es pa ño les y

el de por te (1980-1990). Un aná li sis so -

cio ló gi co. Ma drid: CSD i Mi nis te rio de Edu -

ca ción y Cien cia.

– (1996). Los há bi tos de por ti vos de los es tu -

dian tes es pa ño les. Do cu men t sense pu bli -

car. Ma drid: MEC.

Gili-Pla nas, M. i Fe rrer-Pé rez, V. (1994).

Prác ti ca de por ti va y es te reo ti pos de gé ne ro: 

un es tu dio en la Co mu ni dad Au tó no ma de

las Islas Ba lea res (CAIB). Re vis ta de Psi co -

lo gía del De por te, 5, 81-88.

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (13-21)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

20



Gu tié rrez, M. (1995). Va lo res so cia les y de -

por te. La Acti vi dad Fí si ca y el De por te

como trans mi so res de va lo res so cia les y

per so na les. Ma drid: Gymnos.

– (2000). Acti vi dad fí si ca, es ti los de vida y

ca li dad de vida. Re vis ta de Edu ca ción Fí si -

ca, 77, 5-14.

Gu tié rrez, M. i Gon zá lez-He rre ro, E. (1995).

Mo ti vos por los que los jó ve nes prac ti can

ac ti vi dad fí si ca y de por ti va: aná li sis de una

mues tra de es tu dian tes uni ver si ta rios. A

Apli ca cions i fo na ments de les ac ti vi tats

fí si co-es por ti ves (p. 363-374). Llei da:

INEFC.

Har ter, S. (1981). The de ve lop ment of com pe -

ten ce mo ti va tion in mas tery of cog ni ti ve and

physi cal skills: Is the re a pla ce for joy?”. A G.

C. Ro berts i D. M. Lan ders (eds.), Psycho logy 

of mo tor beha vior and sport-1980. Cham -

paign, IL: Hu man Ki ne tics.

Loc ke, E. A. i Lat ham, G. P. (1990). A Theory

on Goal Set ting and Task Per for man ce.

Engle wood Cliffs (N. J.): Pren ti ce Hall.

Llo pis, D. i Llo pis, R. (1999). Mo ti va ción y

prác ti ca de por ti va. A G. Nie to i E. J. Gar cés 

(eds.), Psi co lo gía de la Acti vi dad Fí si ca y

el De por te (p. 127-134). Múr cia: So cie -

dad Mur cia na de Psi co lo gía de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te. 

Mand ler, G. i Sa ra son, S. B. (1952). A study

of an xiety and lear ning. Jour nal of ab nor -

mal and so cial psycho logy, 47, 166- 173.

Ma sachs, M.; Puen te, M. i Blas co, T.

(1994). Evo lu ción de los mo ti vos para

par ti ci par en pro gra mas de ejer ci cio fí si -

co. Re vis ta de Psi co lo gía del De por te, 5,

71-80.

Mo re no, J. A. i Gu tié rrez, M. (1998). Mo ti vos

de prác ti ca en los pro gra mas de ac ti vi da -

des acuá ti cas. Áske sis, 2.

Mo watt, M.; De Pauw, K. P. i Hu lac, G. M.

(1988). Atti tu des to ward physi cal ac ti vity

among co lle ge stu dents. Physi cal Edu ca -

tor, 45, 2, 103-108.

Pa vón, A.; Mo re no, J. A.; Gu tié rrez, M. i Si ci -

lia, A. (2003). La prác ti ca fí si co-de por ti va

en la Uni ver si dad. Re vis ta de Psi co lo gía

del De por te, 12, 1, 23-31.

Pé rez, V.; Romá, A. i So ler, D. (1998). Estu -

dio de las ac ti tu des ha cia la prác ti ca fí si ca

y la sa lud de la FCAFD. A A. Gar cía, F. Ruiz 

i A. J. Ca si mi ro (eds.), Actas del II Con gre -

so Inter na cio nal so bre la Ense ñan za de la

Edu ca ción Fí si ca y el De por te Esco lar (p.

171-174). Má la ga: Insti tu to Anda luz del

De por te.

Re yes, S. i Gar cés, E. (1999). ¿Por qué las

per so nas ha cen de por te? Un aná li sis des -

crip ti vo en una po bla ción de es tu dian tes

uni ver si ta rios. A G. Nie to i E. J. Gar cés

(eds.), Psi co lo gía de la Acti vi dad Fí si ca y

el De por te (p. 121-126). Múr cia: So cie -

dad Mur cia na de Psi co lo gía de la Acti vi dad

Fí si ca y el De por te.

Rice, P. (1988). Atti tu des of high school stu -

dents to ward physi cal edu ca tion ac ti vi ties,

tea chers and per so nal health. Physi cal

Edu ca tor, 45, 2, 94-99.

Ruiz, F.; Gar cía, E. i Her nán dez, A. I. (2001).

L’in te rès per la pràc ti ca d’ac ti vi tat físicoes -

portiva de tem ps lli ure de l’alum na t de la

Uni ver si tat d’Alme ria. Un es tu di lon gi tu di -

nal. Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Espor ts, 63,

86-92.

Sán chez, A.; Gar cía, F.; Lan da ba so, V. i Ni co -

lás, L. (1998). Par ti ci pa ción en ac ti vi dad fí -

si ca de una mues tra uni ver si ta ria a par tir del 

mo de lo de las eta pas de cam bio en el ejer ci -

cio fí si co: un es tu dio pi lo to. Re vis ta de Psi -

co lo gía del De por te, 7 (2), 233-245.

Sán chez-Ba rre ra, M.; Pé rez, M. i Go doy, J.

(1995). Pa tro nes de ac ti vi dad fí si ca de una 

mues tra es pa ño la. Re vis ta de Psi co lo gía

del De por te, 7-8, 51-71.

Sie rra Bra vo, R. (1994). Te sis doc to ra les y

tra ba jos de in ves ti ga ción cien tí fi ca. Ma -

drid: Pa ra nin fo.

Sie rra Bra vo, R. (1995). Téc ni cas de in ves ti -

ga ción so cial. Teo ría y ejer ci cios. Ma drid:

Pa ra nin fo.

Si ci lia, A. (2002). De si gual dad y gé ne ro en la

Edu ca ción Fí si ca es co lar. A Actas del III

Con gre so Inter na cio nal de Edu ca ción Fí si -

ca (p. 679-697). Je rez de la Fron te ra:

FT-UGT.

Soto, A.; Soto, E.; Archi lla, I. i Fran co, C.

(1998). La con di ción del gé ne ro en las

pre fe ren cias por la ac ti vi dad fí si ca y de -

por ti va. A A. Gar cía, F. Ruiz i A. J. Ca si -

mi ro (eds.), Actas del II Con gre so Inter -

na cio nal so bre la Ense ñan za de la Edu -

ca ción Fí si ca y el De por te Esco lar (p.

131-135). Má la ga: Insti tu to Anda luz del

De por te.

Tay lor, W. C.; Blair, S. N.; Cum mings, S. S.;

Wun, C. C. i Ma li na, R. M. (1999). Child -

hood and ado les cent physi cal ac ti vity pat -

terns and adult physi cal ac ti vity. Me di ci ne

and Scien ce in Sports and Exer ci se, 31

(1), 118-123. 

To rre, E. (1998). La ac ti vi dad fí si co-de -

por ti va ex traes co lar y su in te rre la ción

con el área de Edu ca ción Fí si ca en el

alum na do de en se ñan zas me dias. Te sis

doc to ral. Gra na da: Uni ver si dad de Gra -

na da.

Tru deau, F.; Lau ren ce lle, L.; Trem blay, J.;

Ra jic, M. i Shep hard, R. J. (1999). Daily

pri mary school physi cal edu ca tion: ef fects

on physi cal ac ti vity du ring adult life. Me di -

ci ne and Scien ce in Sports and Exer ci se,

31 (1), 111-117.

Váz quez, B. (1993). Acti tu des y prác ti cas

de por ti vas de las mu je res es pa ño las. Ma -

drid: Mi nis te rio de Asun tos So cia les.

– (2001). La cul tu ra fí si ca y las di fe ren cias

de gé ne ro en el um bral del si glo XXI. A J.

De vís (coord.), La Edu ca ción Fí si ca, el De -

por te y la Sa lud en el si glo XXI

(p. 213-226). Alcoy: Mar fil.

Wei ner, B. (1986). An at tri bu tion theory of

mo ti va tion and emo tion. New York: Sprin -

ger-Ver lag.

Whi te, S. A. (1995). The per cei ved pur po ses

of sport among male and fe ma le in ter co lle -

gia te and re crea tio nal sport par ti ci pants.

Inter na tio nal Jour nal of Sport Psycho logy,

26, 490-502.

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (13-21)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

21


