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Resum

De ter mi nar com in flueix la pràcti ca es por -

ti va en l’e du ca ció dels jo ves és d’u na gran

com ple xi tat. La re fle xió so bre aquest tema

mo ti va la rea lit za ció d’a quest es tu di, que

se cen tra en els hàbits i ac ti tuds vers l’es -

port per part dels ado les cents, i en les opi -

nions dels pa res i en tre na dors, prin ci pal -

ment so bre el seu va lor edu ca tiu. 

El tre ball, por tat a ter me a Ando rra, es

basa en una trian gu la ció de fonts d’in for -

ma ció que pro por cio nen els qües tio na ris

es pe cí fics per a ca das cun dels tres sec tors

de po bla ció més im pli cats en aques ta ac ti -

vi tat. Els re sul tats re pre sen ten una so cio -

gra fia de la pràcti ca es por ti va dels ado les -

cents en aquest país, que des criu, des de la 

pers pec ti va es men ta da, la rea li tat d’a ques -

ta ac ti vi tat a l’al ba del se gle XXI. 

Introducció 

Els grans be ne fi cis atri buïts a l’es port són

les prin ci pals raons per les quals, tant ins -

ti tu cions com pa res, en co rat gen els jo ves a

la pràcti ca es por ti va. La for ma fí si ca, la sa -

lut, la so cia lit za ció, la re crea ció i les pos si -

bi li tats edu ca ti ves que com por ta cons ti -

tuei xen al guns dels prin ci pals àmbits

afavorits. 

Mal grat tot, creiem que aquests su po sats

efec tes tan po si tius no es tan com ple ta -

ment exempts d’un cai re de carà cter so cio -

cen tris ta (Com bes sie, 2000), pel qual la

so cie tat ac tual po dria ator gar a qual se vol

pràcti ca es por ti va els be ne fi cis es men tats.

Tan ma teix, són qües tio nats so vint, per què

no to tes les ac ti vi tats, ni la di ver si tat de

con texts en què es desenvolupen, ho

permeten. 

D’al tra ban da, una re vi sió de pu bli ca cions

a ni vell in ter na cio nal, mos tra l’absència de

da des em pí ri ques que de mos trin aquests

efec tes i fal ten pro ves con cloents so bre el

de sen vo lu pa ment de va lors a tra vés de la

par ti ci pa ció es por ti va (Gu tié rrez, 1995).

Enca ra que l’ex pli ca ció po dria es tar en la

di fi cul tat de tro bar un ins tru ment apro piat

que ho com pro vi in de pen dent ment d’al tres 

fac tors, es pe cial ment per les grans di -

vergències ex is tents en tre les diferents

especialitats esportives.

I tam bé so bre aquest tema, molts pro fes -

sio nals de l’e du ca ció fí si ca i, doncs, com -

pro me sos al ho ra amb l’e du ca ció i amb

l’es port, de ve ga des ens hem pre gun tat de

qui na ma ne ra i en qui na me su ra es tan re -

la cio na des aques tes dues di men sions. És a 

dir, com in flueix aques ta ac ti vi tat en l’as so -

li ment d’u na mi llor edu ca ció? La seva

pràcti ca, in flueix en al tres hàbits? Po dria

re duir el temps de di cat a l’es tu di o afec tar

les qua li fi ca cions es co lars? Enca ra que la

nos tra in ves ti ga ció no ofe reix unes res pos -

tes con cloents a aques tes qües tions, apor -

ta una re co pi la ció i una anà li si d’u nes opi -

nions que ofe rei xen un in te res sant punt de

vis ta. 

L’absència d’es tu dis es pe cí fics so bre l’es -

port dels jo ves al Prin ci pat i l’in terès ge ne -

ra lit zat, cada dia més, en la pràcti ca d’un

ti pus d’es port amb con no ta cions edu ca ti -

ves, són raons im por tants que jus ti fi quen

el pre sent tre ball. El seu ob jec tiu fo na men -

tal és con èi xer els hàbits i ac ti tuds dels jo -

ves an do rrans cap a l’ac ti vi tat es por ti va i

les se ves opi nions, però prin ci pal ment les

dels seus pa res i els seus en tre na dors, so -

bre di ver sos as pec tes re la cio nats amb la

in cidè ncia d’a ques ta ac ti vi tat so bre l’e du -

ca ció. El tre ball in clou d’al tres ob jec tius

se cun da ris, com ara, es bri nar les su po sa -

des as so cia cions en tre aques ta pràcti ca,

d’al tres hàbits i les qua li fi ca cions es co lars,

i una anà li si com pa ra ti va d’o pi nions en tre

pa res i tècnics es por tius.

Metodologia

La tècni ca em pra da com bi na el mèto de

quan ti ta tiu, usat prin ci pal ment, i el qua li -
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Abstract

De ter mi ning the way in which sport in fluen ces

young peo ple’s edu ca tion is a very com plex

mat ter.  Re flec tion on this sub ject is the ba sis

of the pre sent study, which fo cu ses on

ado les cents’ ha bits re gar ding and at ti tu des

to wards sport, to get her with their opi nions and 

tho se of their pa rents and coa ches, mainly on

the edu ca tio nal va lue of sport.   

The study, which was carried out in the

Principality of Andorra, is based on a

triangulation of information sources provided

by specific questionnaires answered by each of 

the three population sectors that are most

involved in this activity.  The results represent

a sociograph of the sports habits of the

adolescents in this country, which describes

the reality of this activity in the dawn of the

21st century from the perspective described.
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ta tiu. Com par tim amb Be ri cat (1998) que

l’ús del pri mer, en ca mi nat a la de ter mi na -

ció de la me su ra, i el se gon, orien tat a la

cap tu ra del sig ni fi cat, lluny de ser con tra -

po sats, se gons el con cep te tra di cio nal, po -

den in te grar-se en dis senys mul timè to de

que mi llo ren tant la va li de sa com la fia bi li -

tat de les in ves ti ga cions so cials. 

Les mos tres 

Per a aquest es tu di s’han es ta blert tres

mos tres. La pri me ra està for ma da per

350 ado les cents d’en tre 15 i 16 anys d’e -

dat, per tan yents al ni vell de 4t d’ESO

de tots els cen tres es co lars del país, i és de

carà cter uni ver sal per coin ci dir pràcti ca -

ment amb l’u ni vers de po bla ció co rres po -

nent. La se go na va per me tre la rea lit za ció

de 85 en tre vis tes a pa res d’a quests jo ves,

se lec cio nats de for ma aleatò ria sim ple sen -

se re emplaçament. I la ter ce ra, com pos ta

per 75 en tre na dors d’a quests es co lars a

par tir d’un mos treig pro ba bi lis ta es tra ti fi cat

pro por cio nal. Els mar ges d’e rror mos tral en

cada sec tor, per a un ni vell de con fian ça del

95,5 % (p = 0,5) són: un 2,5 %, un 9,7 % i

un 10 %, per a es tu diants, pro ge ni tors

i tècnics es por tius, res pec ti va ment. 

In stru ment 

Es van dis sen yar tres qües tio na ris es pe cí -

fics, un per a cada mos tra, apli cats du rant

l’any 2000. Les va ria bles es co lli des ex pres -

sen con cre cions dels in di ca dors per ti nents,

de ter mi nats pels ob jec tius tra çats; són ca -

rac te rís ti ques ob ser va bles, sus cep ti bles de

can vi o de va ria ció d’uns ado les cents a al -

tres, en les quals hi ha la pos si bi li tat que les

va ria cions es ti guin vin cu la des les unes amb

les al tres (ac ti vi tat es por ti va, d’al tres hàbits, 

da des per so nals i opi nions de pa res i d’en -

tre na dors). La ma jor part de les res pos tes

als qües tio na ris són tan ca des, però algunes

són obertes i, per tant, han requerit una

anàlisi qualitativa. 

Anàli si

es ta dís ti ca 

Per a l’ús de les ei nes es ta dís ti ques es re -

que reix que les va ria bles so ciolò gi ques si -

guin quan ti fi ca des, per això to tes les con si -

de ra des te nen una re la ció d’e qui valè ncia

numè ri ca, cosa que ha permès de po der as -

sig nar a cada pos si ble res pos ta un nú me ro, 

més gran o més pe tit en fun ció de la seva

me su ra, i així po der ope rar es ta dís ti ca -

ment. El trac ta ment es ta dís tic ha es tat en -

fo cat cap a l’ob ten ció de da des des crip ti -

ves, com pa ra ció de mit ja nes i tau les de

con tingència en tre grups d’a do les cents dis -

tri buïts d’a cord amb la seva as si duï tat es -

por ti va i una sin gu lar anà li si de con glo me -

rats (anà li si ti polò gi ca).

Resultats 

Acti tuds i hàbits es por tius

dels jo ves an do rrans 

Entre les ca rac te rís ti ques de la po bla ció an -

do rra na, pot ser la més pe cu liar és la coe -

xistència de jo ves de di fe rents na cio na li -

tats: es pan yols (21 %), por tu gue sos

(12 %) i fran ce sos (3 %), da vant d’un

59 % d’an do rrans (Insti tut d’Estu dis

Ando rrans, 2000). En con cor dan ça amb

això, el nos tre tre ball evi den cia una gran

si mi li tud de les ca rac te rís ti ques d’a -

quests ado les cents, pel que fa a hàbits,

amb les que es do nen als seus paï sos

d’o ri gen o al seu en torn. Així, la pri me ra

dada, molt sem blant, és que el 54 % són

es por tis tes as si dus, con si de rant que ho

són els qui prac ti quen pel cap baix dos

dies per  set ma na, al mar ge de les clas -

ses d’Edu ca ció Fí si ca.

L’esquí és l’es port

més representatiu 

L’es quí és l’es port més prac ti cat: un

17 % dels en ques tats l’as sen ya la com a

pre fe rit, i un 42 % l’in clou com un dels

tres per so nal ment més im por tants.

Aques ta és la gran di ferè ncia, en re la ció

amb les pre di lec cions es por ti ves, res -

pec te de la ma jo ria de paï sos con tras -

tats, on el fut bol man té un pre do mi nant

pri mer lloc. Cal fer no tar que el 77 %

dels que l’a pun ten com la seva pràcti ca

prin ci pal són do nes. La gran ofer ta de

les es ta cions i les suc ces si ves cam pan -

yes ins ti tu cio nals d’es quí es co lar, l’han

con ver tit en l’es port es tre lla de la jo ven -

tut an do rra na. El fut bol és el se gon es -

port més im por tant per a ells, així l’as -

sen ya len el 16 %; en ter cer lloc el

bàsquet, amb l’11 %, i en quart, la na -

ta ció, amb el 8 % (gràfic 1). 

L’e mergència

de les ac ti vi tats

en el medi na tu ral 

Molts es tu dis ac tuals as sen ya len un pro -

gres siu aug ment d’a fi cio nats que unei xen

la pas sió per l’ac ti vi tat fí si ca i el medi

 natural (Gi mé nez, Sáenz-Ló pez i Díaz,

1997). Tam bé en el nos tre tre ball, l’anà li si 

dels es ports més prac ti cats mos tra una

pre ferè ncia sig ni fi ca ti va per aquells que es

rea lit zen a la na tu ra, prin ci pal ment l’es -

quí, l’ex cur sio nis me i el ci clis me. Pel que

fa al més de sit jat, des ta ca que els es ports

d’a ven tu ra han es tat els més as sen ya lats

(24 %), cosa que fa evi dent, tam bé a

Ando rra, l’a po geu de la tendència a la par -

ti ci pa ció en aques ta mena d’ac ti vi tats

(gràfic 2). 
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L’es quí és l’es port més prac ti cat pels ado les cents d’An -
dorra.

Els es ports d’a ven tu ra són els més de sit jats pels ado les -
cents an do rrans. 



La tendència

cap a la pràcti ca re crea ti va 

Tra di cio nal ment, l’es port s’ha con ce but

com una ac ti vi tat de na tu ra le sa com pe ti -

ti va, ex pres sió que, des del nos tre punt

de vis ta, no en cai xa ple na ment en l’ac -

tual con cep ció, atès que avui en dia no es 

con tem pla la com pe ti ció d’u na ma ne ra

tan pre pon de rant. De fet, igual que en al -

tres es tu dis re cents so bre hàbits es por -

tius, la ma jor part dels es co lars an -

dorrans, el 52 %, fan un ti pus d’es port no 

com pe ti tiu, da vant del 36 % que és fa vo -

ra ble a aques ta pre ferè ncia. 

Actual ment, “l’e vo lu ció de l’es port cap

a con duc tes i ac ti vi tats di fe rents de la

clàssi ca com pe ti ció es por ti va” (Gar cía

Fe rran do, 1997, p. 105), “l’e xi gent se -

lec ti vi tat es por ti va” que re par teix mol tes

més frus tra cions que no pas afanys de su -

pe ra ció (La gar de ra, 1999, p. 105), “la

nova cul tu ra es por ti va on l’im por tant

mai no és el re sul tat” (Bláz quez, 1995,

p. 27), i d’al tres con cep cions apli ca des

cada dia més a aques ta ac ti vi tat, po sen

de re lleu una tendència a con si de rar la

com pe ti ció en l’àmbit de l’es port es co lar

com un carà cter se cun da ri. Aques ta mo -

di fi ca ció, tam bé pa le sa en els nos tres re -

sul tats, és un dels can vis qua li ta ti va ment 

més re lle vant, i mar ca una de les més

des ta ca bles pers pectives de l’es port es -

co lar del fu tur.

El gène re

és una va ria ble de ter mi nant

en l’es port i en d’al tres hàbits 

El 64 % d’a do les cents es por tis tes ha bi -

tuals de la mos tra són ba rons, da vant del

36 % de do nes. El gràfic 3 ex pres sa la

dis tri bu ció de nois i noies, se gons la seva

fre qüèn cia es por ti va set ma nal. Aquests

re sul tats co rro bo ren els ob tin guts en

molts es tu dis an te riors, que po sen de

ma ni fest una ma jor afec ció a l’es port per

part del gène re mas cu lí (De Knop, 1996;

Gar cía Fe rran do, 1997; La com be, 1995; 

Men do za, Sa gre ra i Ba tis ta, 1994; i Ro -

drí guez, 2000). 

Igual ment, les tau les de con tingència per -

me ten d’a pre ciar que les noies gau dei xen

més del medi na tu ral i de sit gen, més que

els ba rons, es ports en aquest medi. Són

cir cumstàncies que re for cen la idea que el
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gène re fe me ní es mos tra cul tu ral ment una

mica més lli gat a la na tu ra i a l’e co lo gia,

una pers pec ti va con cor dant amb el co rrent

ideolò gic de l’e co fe mi nis me. 

Tam bé s’han tro bat di ferè ncies en tre els

gène res pel que fa a la mo ti va ció cap a l’ac -

ti vi tat es por ti va. La ma jo ria sub rat llen la

di ver sió com l’ar gu ment més atraient. Tan -

ma teix, el per cen tat ge de nois que prac ti -

quen per di ver tir-se o per com pe tir, és su -

pe rior al de les noies, les quals te nen més

en comp te que no pas aquells, d’al tres mo -

tius, com ara la sa lut, l’est èti ca o les re la -

cions amb amics. 

D’al tra ban da, tam bé en re la ció amb el

gène re, s’han ob ser vat as so cia cions en tre

les va ria bles re la ti ves al temps de di cat a

l’es tudi i a la lec tu ra. Si con si de rem aquests 

fac tors com a de ter mi nants en la for ma ció

dels jo ves, i les qua li fi ca cions com un dels

seus in di ca dors, els re sul tats pro nos ti quen

un fu tur cul tu ral ment més alt per a les do -

nes, atès que s’han tro bat di ferè ncies im -

por tants fa vo ra bles a elles en aques tes tres

sig ni fi ca ti ves va ria bles. 

Esport

i l’es til de vida 

Les va ria bles no s’han es tu diat de ma ne -

ra aï lla da per tal com for men part del

con text so cio cul tu ral es pe cí fic d’Ando rra

du rant l’any 2000. Se gons els agru -

paments rea lit zats, qual se vol va ria ble

 esportiva man té re la ció amb in di ca dors

so cio de mogr àfics i d’al tres hàbits per so -

nals. Aques tes con si de ra cions ens han

permès de cons truir una ti po lo gia que fa

pa tent aquest punt de vis ta. Així, una de

les ope ra cions es ta dís ti ques rea lit za des,

l’anà li si de con glo me rats, pro por cio na

una clas si fi ca ció ti polò gi ca que agru pa

els es co lars en fun ció de trets co muns, i

con fi gu ra ti pus so cials de con duc tes.

Aques ta ope ra ció de ter mi na tres con -

junts d’in di vi dus, en ca das cun dels quals

coin ci dei xen els que te nen una si mi li tud

en la fre qüèn cia amb què fan es port i en

al tres com por ta ments. 

El pri mer grup, for mat pels que hem ano -

me nat no es por tis tes –ma jo rità ria ment

noies que amb prou fei nes prac ti quen l’es -

port (el 30 % de la mos tra)– ob te nen qua li -

fi ca cions es co lars bo nes, són afec cio nats a

la lec tu ra, no tre ba llen, sur ten poc amb

amics i te nen va lors mit jans res pec te al

temps de di cat a l’es tu di, a veu re la te le vi -

sió i pel que fa al con sum de ta bac i al -

cohol. 

El se gon grup comprèn els es por tis tes mo -

de rats (25 %); prac ti quen l’es port amb bai -

xa fre qüèn cia, te nen més edat (alum nes re -

pe ti dors de curs) i pre sen ten els pit jors ín -

dexs en la res ta de va ria bles conside rades. 

El ter cer grup, d’es por tis tes ha bi tuals

(45 %), són els prac ti cants més as si dus.

Enca ra que amb es cas ses di ferè ncies res -

pec te del pri mer, pre sen ten les mi llors

qua li fi ca cions es co lars, gai re bé no fu men i

te nen va lors mit jans en totes les altres

variables. 

Plan te ja da aques ta dis tri bu ció, s’ob ser va

que coin ci dei xen en el ter cer grup els ado -

les cents que te nen la ma jor fre qüèn cia es -

por ti va i els mi llors hàbits. Cosa que pot in -

duir a con si de rar que l’es port pu gui te nir

al gu na in fluèn cia fa vo ra ble en els com por -

ta ments que han es tat con si de rats. Mal -

grat tot, creiem que això no im pli ca ne cess -

ària ment que aques ta ac ti vi tat pos seei xi

una re la ció cau sa-efec te de ter mi nant so bre 

al tres hàbits o de sen vo lu pi va lors i ap ti tuds 

po si ti ves que in fluei xen en el que so cial -

ment es con si de ra una bona edu ca ció, ja

que, a més a més d’a ques ta ac ti vi tat, hi ha

molts al tres agents que hi in ter ve nen. Mal -

grat tot, d’a cord amb els pa res i en tre na -

dors en tre vis tats, i amb l’o pi nió d’au tors

 diversos, creiem que aquests re sul tats con -

tri buei xen a es ti mar que la pràcti ca d’es -

port, en ca ra que en di fe rent me su ra que

d’al tres fac tors, sí que exerceix algun tipus

d’influència positiva en els hàbits dels

adolescents, encara que aquesta sigui de

difícil precisió. 

Esport i qua li fi ca cions

dels es co lars 

Les nom bro ses in ves ti ga cions que han

pretès de tro bar re la ció en tre la pràcti ca i

el ren di ment es co lar s’han ba sat en l’anà -

li si com pa ra ti va en tre par ti ci pants i no

par ti ci pants. A mol tes, s’hi es men ta la di -

fi cul tat de fer una in ves ti ga ció que ofe rei -

xi re sul tats ve ri ta ble ment fia bles, car no

exis teix una pràcti ca es tan dar dit za da i el

con text on es de sen vo lu pi pot ser de ter -

mi nant. 

La gran ma jo ria dels ado les cents de la

mos tra, el 54 %, creu que l’es port no in ci -

deix so bre les se ves qua li fi ca cions i el

16 % pen sa que re per cu teix ne ga ti va ment. 

Mal grat això, re co nei xen ma jo rità ria ment

que, al menys al gu na ve ga da, re dueix el

temps d’es tu di (49 %). 

El 59 % dels es tu diants va lo ren que l’es -

port no in flueix en el ren di ment acadè mic

o, si ho fa, és de ma ne ra po si ti va. Alguns

coin ci dei xen a as sen ya lar que afa vo reix

com a re sul tat in di rec te, ja que pot de sen -

vo lu par ap ti tuds que afa vo rei xen el ren di -

ment es co lar, com ara la mi llor pre dis po si -
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6,4

5

4 o 5 días

2 o 3 días

1 día/semana

Fin de semana

Ocasional

Nunca

6 o 7 días

6,2

6,3

6,4

6,3

6,4

6,4

7

n GRÀFIC 4.
Qua li fi ca cions es co lars mit ja nes, fi nals de curs, 
de cada grup d’a do les cents, se gons la seva fre -
qüèn cia es por ti va set ma nal. 

6 o 7 dies

4 o 5 dies

2 o 3 dies

1 dia/setmana

Cap de setmana

Ocasional

Mai

Más de 1h Menos de 1h Nada

100 20 30

4 o 5 días

2 o 3 días

1 día/
semana

Fin de
semana

Ocasional

Nunca

6 o 7 días

40 50 60 70

n GRÀFIC 5.
Dis tri bu ció per cen tual d’a do les cents de cada
grup de fre qüèn cia es por ti va se gons nom bre
d’ho res de di ca des a l’es tu di/dia.  

6 o 7 dies

4 o 5 dies

2 o 3 dies

1 dia/
setmana

Cap de
set ma na

Ocasional

Mai

Més d’1 h Menys d’1 h Cap



ció o el de sen vo lu pa ment de la dis ci pli na i

la per se ve ran ça. 

L’anà li si dels re sul tats ob tin guts mos tra

l’absència de da des cla res que per me tin

de su po sar l’as so cia ció en tre aques tes va -

ria bles. Tant els va lors mit jans de no tes

es co lars fi nals de curs, com el temps de di -

cat a l’es tu di de cada grup, se gons la seva

fre qüèn cia de pràcti ca (gràfics 4 i 5), no

evi den cien cap as so cia ció po si ti va ni ne -

ga ti va en cap cas-grup. Això re for ça la

hipò te si que plan te gem, tam bé a la llum

dels re sul tats de les in ves ti ga cions pre ce -

dents, molt nom bro ses, so bre tot als

Estats Units (Emmons, 1994; Da ley i

Ryan, 2000; Fer nán dez, Her nán dez, Sán -

chez i Ve láz quez, 1994; Hau ser, Luep tow 

1978; Ha rris, 1991; Ho ney, 1995;

McPer son, 1980; i Phi llips, 1979, en tre

d’al tres). Hem d’a fe gir que en aques ta in -

ves ti ga ció s’a pre cien in di cis que els alum -

nes més es por tis tes són els que mi llor

apro fi ten el temps d’es tu di. Mal grat tot,

aques ta dada la plan te gem a ma ne ra

d’hipò te si, ja que les pro ves de sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca (X2) apli ca des a les tau les

de con tingència (fre qüèn cia es por ti va

amb qua li fi ca cions i amb temps d’es tu di)

ofe reixen una es cas sa sig ni fi can ça. 

La pers pec ti va dels pa res 

La im portància de l’es port

en l’e du ca ció dels ado les cents 

El 85 % dels pa res creu que l’es port té mol -

ta o for ça im portància en l’e du ca ció i for -

ma ció (gràfic 6). Opi nen que l’e fec te po si -

tiu que exer ceix so bre la sa lut és la raó

prin ci pal per la qual és acon se lla ble, i així

ho indica el 54 %. 

En re la ció amb l’es port com pe ti tiu, molts

pa res de la mos tra, el 29 % dels en ques -

tats, no el de sit gen per als seus fills. For ça

as sen ya len que aques ta mena de pràcti ca

és una de ci sió que han de pren dre els ma -

tei xos ado les cents i que la re col za rien sem -

pre que no re per cu tís ne ga ti va ment en la

seva sa lut, en els seus estudis o en la seva

formació. 

Pel que fa a les se ves pre ferè ncies, la ma jo -

ria, un 32 %, des ta quen que l’es port és

l’ac ti vi tat ex traes co lar que més de sit gen

per als seus des cen dents, se guit per l’a pre -

nen tat ge de llen gües i els es tu dis d’infor -

màtica (gràfic 7). Mal grat tot, el 31 % opi -

nen que els seus fills hau rien de por tar una

vida esportiva més activa.

L’as si duï tat es por ti va

dels pa res és un fac tor

de ter mi nant en la dels fills 

L’es tu di com pa ra tiu en tre la pràcti ca dels

pa res i la dels seus fills evi den cia una cla ra

as so cia ció li neal po si ti va, és a dir: els fills

de pa res i/o ma res que fan es port són més

es por tis tes (tau les 1 i 2). Tot i amb això, i

coin ci dint amb al tres au tors, con si de rem

que la in fluèn cia de la fa mí lia en l’a fec ció

es por ti va dels fills, igual que en al tres

hàbits, va més enllà de la sim ple pràcti ca

dels seus pa res, per què hi ha, a més a

més, d’al tres fac tors que determinen

aquesta adhesió (Bourdieu, 2000). 

El va lor de l’es port

per als pa res i la seva re la ció

amb l’ac ti vi tat es por ti va

dels fills 

La dis tribució dels pa res de la mos tra en

grups, se gons la fre qüèn cia es por ti va

dels seus fills i les se ves opi nions so bre el 

va lor de l’es port, ha permès de rea lit zar
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Otras
Poco

Nada

Força

Molt

n GRÀFIC 6.
Importància en l’e du ca ció i for ma ció, se gons
els pa res. 

Música
Otras

Ns/nc

Esportiva

LlengüesInformàtica

Classes
de repàs

Artístiques

n GRÀFIC 7.
Acti vi tat pre fe ri da pels pa res per als seus fills. 

Poc
Gens Altres

ACTIVITAT ESPORTIVA DE PARES

PERCENTATGE DE FILLS

 ESPORTISTAS HABITUALS

Pa res es por tis tes ha bi tuals 65,1

Han es tat es por tis tes ha bi tuals 59,5

Prac ti quen o han prac ti cat al gu na ve ga da 58,3

Mai no han prac ti cat 45  

n TAULA 1.
Pràcti ca de pa res i per cen tat ge de fills as si dus a l’es port.

ACTIVITAT ESPORTIVA DE MARES

PERCENTATGE DE FILLS

ESPORTISTES HABITUALS

Ma res es por tis tes ha bi tuals 73,5

Han es tat es por tis tes ha bi tuals 60,7

Prac ti quen o han prac ti cat al gu na ve ga da 60  

Mai no han prac ti cat 48,2

n TAULA 2.
Pràcti ca de ma res i per cen tat ge de fills as si dus a l’es port.

Música
Altres Ns/nc



una anà li si com pa ra ti va que cons ta ta,

tam bé en aquest as pec te, un alt ni vell

d’as so cia ció en tre aques tes va ria bles. Es

com pro va que el grup de pa res amb fills

molt es por tis tes qua li fi quen més fa vo ra -

ble ment els efec tes de l’es port en la for -

ma ció, el de sen vo lu pa ment de va lors i

apre cien més la com pe ti ció i l’e fec te

d’hàbits ne ga tius (ta bac i al cohol). En

con se qüèn cia, els pa res que te nen una

mi llor opi nió de l’es port, in ci dei xen més

en els seus fills per què prac ti quin? O,

pot ser, aques ta opi nió tan po si ti va és es -

biai xa da per ser pa res de fills es por tis tes? 

D’al tra ban da, tam bé aquests pro ge ni tors 

con si de ren que l’e fec te edu ca tiu és el

més im por tant, a di ferè ncia de la ma jo ria

que con si de ren que és la sa lut. Aquests

pa res, pot ser més co nei xe dors de l’es port 

dels es co lars, te nen una opi nió de més

va li de sa que la res ta? Po dria ser tam bé,

aques ta, una opi nió in fluï da i, en aquest

cas, per això pen sen que és mi llor l’e fec te 

edu ca tiu que no pas el que exer ceix so bre 

la sa lut? 

La in fluèn cia 

del ni vell d’es tu dis

dels pa res 

D’al tra ban da, no s’a pre cia re la ció sig ni fi -

ca ti va en tre el ni vell d’es tu dis dels pa res i

la fre qüèn cia de la pràcti ca dels fills. Tan -

ma teix, s’ha ob ser vat que els de més alt ni -

vell de for ma ció (es tu dis uni ver si ta ris), do -

nen més im portància a l’e fec te d’a ques ta

ac ti vi tat so bre l’e du ca ció i que llurs fills te -

nen una ma jor afi ció a l’es port; però més

cap a l’es port no com pe ti tiu, cosa que

coin ci deix amb re sul tats d’es tu dis pre vis

rea lit zats a Espan ya (Gar cía Fe rran do,

1997). A més a més, s’a pre cia que són

més afec cio nats a es pe cia li tats com ara la

na ta ció i l’es quí, men tre que els qui te nen

pro ge ni tors amb menys nivell d’estudis són 

més assidus al bàsquet, les arts marcials i

el futbol. 

La pers pec ti va

dels en tre na dors 

El 57 % dels pro fes sio nals es por tius pos -

seeix una ti tu la ció de mo ni tor o en tre na -

dor, amb un baix per cen tat ge (35 %) de ti -

tu la cions d’alt ni vell (en tre na dor na cio nal,

di plo mat o lli cen ciat) i un escàs 4 % que no 

en té cap. So la ment el 43 % es de di ca de

ma ne ra ex clu si va a l’es port i la ma jor part

de la res ta exer ceix pro fes sions per a les

quals no més es requereix un nivell mitjà de 

formació. 

Un va lor

pre do mi nant ment edu ca tiu 

La ma jo ria, el 51 %, opi na que l’es port és

es sen cial ment una ac ti vi tat molt edu ca ti -

va. Tan ma teix, creiem que di fí cil ment un

en tre na dor pot con si de rar la seva tas ca

prin ci pal ment d’a ques ta for ma quan el seu 

tre ball serà qua li fi cat so bre tot en fun ció

dels seus re sul tats es por tius. Enca ra que

aques ta opi nió pot ser de gu da al crei xent

va lor edu ca tiu que la so cie tat con fe reix a

l’es port, co ne gu da per aquests es pe cia lis -

tes, i per una al tra ban da, al ju di ci in te res -

sat, pot ser rei vin di ca tiu, d’uns pro fes sio -

nals en ca ra no prou va lo rats. 

A les se ves en tre vis tes, des de la seva pers -

pec ti va, as sen ya len les prin ci pals ac ti tuds

que es veuen mi llo ra des com a con se qüèn -

cia de la pràcti ca ha bi tual: se gu re tat en

ells ma tei xos, de sen vo lu pa ment de la coo -

pe ra ció, dis ci pli na per so nal, adap ta ció so -

cial, to lerà ncia i cura de la sa lut (tau la 3).

Així ma teix, l’in di vi dua lis me i l’a gres si vi tat

són els dos com por ta ments ne ga tius més

es men tats, sus cep ti bles de veu re’s in cre -

men tats per al gun ti pus de pràcti ca. 

Con sonà ncies

i dis crepà ncies

en tre en tre na dors i pares 

L’o pi nió dels pa res i dels en tre na dors dels

ado les cents an do rrans és for ça si mi lar, en -

ca ra que s’hi apre cia al gu na dis cor dan ça.

El re sul tat més re lle vant d’a ques ta con -

fron ta ció és el sig ni fi cat di vers que con ce -

dei xen a l’hàbit es por tiu: per a la ma jor

part de pa res és sa lut i per als en tre na dors

una for ma d’e du ca ció (gràfic 8). 
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PERCENTATGE

Se gu re tat en si ma teix 83

De sen vo lu pa ment de la coo pe ra ció 77

Dis ci pli na per so nal 76

Adap ta ció so cial 75

To lerà ncia 70

Cura de la sa lut 60

Hon ra de sa 55

n TAULA 3.
Acti tuds que mi llo ren amb la pràcti ca de l’es port, molt o for ça, se gons els en tre na dors.

100 20 30

Salud

Diversión

Otras

Educativa

40 50

Padres

Entrenadores

60

33
51

54
19

29

4

1

9

n GRÀFIC 8.
Raons més im por tants per les quals con vé de prac ti car l’es port a l’a do lescència, se gons pa res i en tre -
na dors (%). 

Educativa

Salut

Diversió

Altres

Pa res

Entrenadors



Pel que fa al de sen vo lu pa ment de va lors,

tots dos sec tors el con si de ren molt po si tiu.

Enca ra que és des ta ca ven que els en tre na -

dors, més que no pas els pa res, creuen que 

in flueix en més me su ra so bre els ano me -

nats per so nals, pro ba ble ment els més re la -

cio nats amb l’èxit es por tiu (se gu re tat en

ells ma tei xos, dis ci pli na, am bi ció, etc.).

Els pa res, més que no pas els tècnics, ator -

guen pre pon derà ncia als ano me nats so -

cials, els que fa ci li ten la mi llor in cor po ra ció 

a la so cie tat (coo pe ra ció, to lerà ncia, adap -

ta ció so cial, so li da ri tat, amis tat, etc.).

Tam bé de for ma ma jo rità ria, el 76 % i el

84 % de pa res i en tre na dors creuen que

con tri bueix molt o for ça a no cau re en el

con sum de ta bac i al cohol. Contrària ment

a aques ta opi nió, no hem tro bat cap re la ció 

en tre la fre qüèn cia es por ti va i el seu con -

sum en els ado les cents de la mos tra. 

En con junt, tant els pa res com els en tre na -

dors ator guen a l’es port un gran po ten cial

edu ca tiu. Les da des que apor ten llurs en -

tre vis tes, pel que fa a la im portància en l’e -

du ca ció, el de sen vo lu pa ment de va lors, les 

raons més im por tants per a la con ve nièn -

cia de prac ti car-lo, la in fluèn cia so bre

hàbits ne ga tius i d’al tres in ter pre ta cions

qua li ta ti ves de les se ves in ter ven cions, in -

di quen que aquest as pec te su po sa un dels

prin ci pals efec tes de fer-ne una pràcti ca

fre qüent. 

Consideracions finals

Per la in for ma ció que apor ta, el nos tre es -

tu di de ter mi na l’he ge mo nia dels es ports

d’hi vern a Ando rra, la na tu ra com a medi

fo na men tal, les pre ferè ncies dels jo ves cap 

a ac ti vi tats més re crea ti ves que com pe ti ti -

ves i, doncs, les di rec trius d’un mo del es -

por tiu fu tur pro pi per a aquest país. 

Els seus re sul tats mos tren quins són els

hàbits es por tius ac tuals d’a quests jo ves,

que po dran ser vir de re ferè ncia per què

es tu dis fu turs en va lo rin l’e vo lu ció. Tam -

bé es ta bleix di ver sos in te rro gants in te res -

sants: per què hi ha tants ado les cents

que no prac ti quen ha bi tual ment? Què im -

pul sa l’e mergència dels es ports en el

medi na tu ral, els es ports d’a ven tu ra i una 

ac ti vi tat emi nent ment re crea ti va? Per

què els ba rons són molt més es por tis tes

que les do nes i, tan ma teix, aques tes són

més afec cio na des als es ports en el medi

na tu ral que no pas els ba rons? Són qües -

tions que sus ci ten fu tu res in ves ti ga cions

d’in terès. 

D’al tra ban da, les opi nions que apor ten els

pa res i els en tre na dors es por tius i les da des 

que fan re ferè ncia a la re la ció de la pràcti -

ca es por ti va amb al tres hàbits, con tri buei -

xen a des ta car el gran va lor que té com a

mitjà educatiu. 

Fi nal ment, des ta quem la im portància de

con ti nuar tre ba llant dins d’a ques ta via

d’in ves ti ga ció. Les apor ta cions al vol tant

de l’e ficà cia de l’es port en edat es co lar i la

con cre ció dels as pec tes que n’a fa vo rei xin

una rea lit za ció òpti ma, re for ça ran l’àmplia

creen ça so cial dels be ne fi cis edu ca tius que 

pro dueix i n’im pul sa ran el fa vo ra ble pro -

grés. 
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