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Resum
So vint s’ha es pe cu lat so bre els vin cles que

po den re la cio nar el de sen vo lu pa ment de la

mo tri ci tat i el de sen vo lu pa ment cog nos ci tiu;

han es tat molts els au tors que han trac tat

aquest as pec te i nom bro sos els es tu dis re sul -

tants. Des de l’àmbit de l’e du ca ció fí si ca,

tam bé s’han des per tat in quie tuds en aquest

sen tit, atès que so vint han sor git creen ces,

ba sa des ge ne ral ment en la in tuï ció, que un

bon de sen vo lu pa ment mo triu ge ne ra va ne -

cess ària ment un bon ren di ment cog nos ci tiu.

Aquest es tu di vol de tec tar les pos si bles re la -

cions en tre re gis tres mo tors i in tel·lec tuals

agru pats en tres blocs: Ha bi li tats mo trius

glo bals i fi nes, ha bi li tats mo trius im pli ca des

en l’e du ca ció es co lar i ap ti tuds men tals (ver -

bal i nu mèrica).

Introducció

Un dels grans ob jec tius d’a quest tre ball és

do nar res pos ta a un tema que ha bi tual ment 

for ma part dels de bats a l’àmbit de l’ac ti vi -

tat fí si ca. Des de la pràcti ca quo ti dia na i te -

nint en comp te l’o pi nió dels pro fes sio nals

de l’e du ca ció fí si ca, sem pre s’ha es pe cu lat

so bre la re la ció en tre mo tri ci tat i cog ni ció,

dit d’u na ma ne ra col·lo quial, els in di vi dus

que nor mal ment es de sen vo lu pen bé en tas -

ques mo trius tam bé ho fan a les tas ques

pròpia ment acadè mi ques. Els es tu dis al

res pec te han es tat nom bro sos (Sin ger,

1968; Wi lliams, Tem ple i Ba te man, 1978;

Bel ka i Wi lliams, 1980; Li na res, 1989 i,

Ba ñue los et al., 1994) i els re sul tats han

do nat res pos tes di fe rents, el pre sent es tu di

pre tén d’es ta blir els vin cles en tre con duc tes

mo trius i con duc tes cog nos ci ti ves, és a dir,

re la cio nar l’o pe ra ti vi tat mo triu amb el ren di -

ment en els apre nen tat ges es co lars, però

fent un re co rre gut en tre els di fe rents as pec -

tes que con for men aques ta rea li tat.

Aquest re co rre gut fa re ferè ncia a l’es tu di

d’as pec tes que in ter ve nen en la pos si ble

con ne xió en tre de sen vo lu pa ment mo tor i

de sen vo lu pa ment men tal, tot ana lit zant els 

ele ments que apa rei xen quan es di vi deix

aquest pro cés en di fe rents fa ses: ter me de

tot es vo len plan te jar les pos si bles in te rre -

la cions en tre con duc tes ba sa des en la mo -

tri ci tat glo bal i la mo tri ci tat fina, pos te rior -

ment ana lit zar les in te rre la cions en tre la

mo tri ci tat fina i ele ments de l’ex pres sió

gràfi ca, com ara l’es crip tu ra i el di buix, i a

l’úl tim, veu re la re la ció de les con duc tes re -

la cio na des amb l’ex pres sió gràfi ca i el ren -

di ment acadèmic.

Com s’ha dit abans, hi ha molts es tu dis re la -

cio nats amb aquests plan te ja ments; així, els

co rrents psi co mo tri cis tes (Wa llon, 1965,

1972; Va yer, 1977; Aju ria gue rra, 1974,

1980; De fon tai ne, 1978; Le Boulch, 1978,

1981, 1997; La pie rre, 1984; Gar cía-Nú -

ñez, 1994 i Da Fon se ca, 1997) par tei xen de 

la base que tot és una uni tat i que un bon de -

sen vo lu pa ment de l’es que ma cor po ral i la

mo tri ci tat, te nint en comp te les teo ries de

ma du ra ció neu ro psi colò gi ques, són els fo na -

ments d’un bon de sen vo lu pa ment a ni vell

cog nos ci tiu. Al con tra ri, tam bé hi ha au tors

(Chomsky, 1971; Toro i Cer ve ra, 1980; Co -

lo drón, 2001) que es qües tio nen aquests

pos tu lats i po sen en dub te la re la ció cau -

sa-efec te en tre de sen vo lu pa ment mo triu i

acadè mic; aquí es tro ben, per exem ple, tots

els se gui dors de les teo ries psi co lin güís ti -

ques, que do nen més im portància a les ha bi -

li tats lin güís ti ques (cons cièn cia fonè ti ca,

des co di fi ca ció, seg men ta ció, etc).

Tam bé cal des ta car, al llarg del temps i des

de di ver sos camps, la pro pos ta de nom -

brosos ins tru ments per a me su rar el de sen -

vo lu pa ment mo tor i el de sen vo lu pa ment

 intel·lec tual. Des de les ba te ries d’ap ti tud fí -

si ca, re pre sen ta des per l’Eu ro fit, l’AAHPER

i les se ves adap ta cions re gio nals, que te nen

l’o ri gen en el ren di ment i que van ser adop -

ta des per l’e du ca ció fí si ca es co lar, atès que

la de tec ció de ta lents va ser una de les

orien ta cions en l’e du ca ció fí si ca es co lar, a

ba te ries més preo cu pa des per con duc tes no 

tan “fí si ques” i més orien ta des cap a les

qua li tats per cep ti vo mo trius; hi des ta quen

per la seva di fu sió: Oze retsky (1936) adap -

ta da a Fran ça per Guil main (1981) i mo di fi -

ca da als USA per Sloan (1948), Ge -

sell (1940), Kip hard i Schi lling (1974),

Arheim-Sin clair (1976), Du rand (1988),

Ga llahue i McCle nag ham (1985) i Hen der -

son i Sud gen (1992). 

Per por tar a ter me aquest es tu di es pro po -

sen sis tests que es po den agru par en tres

blocs, tot dis tin gint una in ten cio na li tat di fe -

rent en ca das cun. En el pri mer bloc s’han
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Ha bi li tats mo trius, Ex pres sió es cri ta,
Apti tuds men tals

n Pa ra ules cla u

* Aquest tre ball ha es tat de sen vo lu pat gràcies a una llicè ncia per a es tu dis con ce di da pel De par ta ment d’Ensen ya -

ment de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya (DOGC núm. 3689, de 31-7-2002).

Abstract

The re have been some spe cu la tions in the past

about the links re la ting mo tor de ve lop ment to

cog ni ti ve de ve lop ment; many aut hors have

tac kled this as pect, re sul ting in the pu bli ca tion

of many stu dies. From the field of physi cal

edu ca tion, some con cern about this is sue has

been ap pa rent, as some be liefs, ge ne rally

ba sed on in tui tion, have of ten emer ged sta ting

that good mo tor de ve lop ment ne ces sa rily

im plies good cog ni ti ve per for man ce. This study

aims at de tec ting pos si ble re la tions hips

bet ween mo tor and in te llec tual re gis ters

ca te go ri sed in three groups: gross and fine

mo tor skills, mo tor skills in vol ved in school

edu ca tion, and men tal ap ti tu des (ver bal and

nu me ri cal).  
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ubi cat unes pro ves que me su rin d’u na ma -

ne ra evi dent dues qua li tats per cep ti vo mo to -

res, una amb una cla ra im pli ca ció de la

 motricitat glo bal i l’al tra cen tra da en la mo -

tri ci tat fina. Al se gon bloc es pro po sen dues

pro ves amb un alt com po nent per cep ti vo -

mo tor, en ca ra que aques ta ve ga da im pli -

quen la coor di na ció fina dels mo vi ments,

que són la base ma te rial per a de sen vo lu par 

tas ques acadè mi ques pos te riors, com ara

l’es crip tu ra i el di buix. Fi nal ment, al ter cer

bloc, s’han se lec cio nat pro ves que es tro ben 

re la cio na des di rec ta ment amb el ren di ment

acadè mic i que me su ren l’habili tat men tal

ver bal i l’ap ti tud numè ri ca.

L’es tu di es ta dís tic dels re sul tats d’a quests

tests do narà una in for ma ció que mar carà

una tendència, per tant serà molt di fí cil

d’a fir mar que la re la ció en tre dues con duc -

tes és fruit de la cau sa-efec te d’u na so bre

l’al tra, l’ú nic que es podrà afir mar serà el

grau de coin cidè ncia quan es dóna una si -

tua ció con cre ta re la cio na da amb una altra

situació con cre ta.

Metodologia

Sub jec tes

La mos tra re pre sen ta un to tal de 385 alum -

nes de tres cen tres pú blics de Primà ria i tres 

cen tres pú blics de Se cund ària de Bar ce lo na 

i la seva pe rifè ria, amb un ni vell so cioe conò -

mic mitjà-baix. Les fran ges d’e dat se si tuen

en tre els 9 i els 16 anys, co rres po nents als

ni vells de 4t curs de Primà ria a 4t curs de

Se cund ària.

Ini cial ment van par ti ci par en l’es tu di tots

els alum nes de cada grup-clas se es co llit

de for ma aleatò ria, amb el per mís dels di -

rec tors de cada cen tre. No més van que -

dar ex clo sos els alum nes d’in cor po ra ció

re cent al sis te ma edu ca tiu ca talà, amb

menys de sis me sos din tre de l’es men tat

sis te ma, ja que po drien te nir pe tits pro -

ble mes amb la com pren sió dels qües tio -

na ris re dac tats en ca talà. La di vi sió de la

mos tra va ser per la seva edat biolò gi ca,

és a dir, l’e dat que te nien en el mo ment

de fer les pro ves.

Ma te rial

Abans de l’a pli ca ció dels sis tests es re -

gis tren en un full les va ria bles co rres po -

nents a: edat, sexe, pràcti ca d’ac ti vi tat fí -

si ca i cen tre d’en sen ya ment de tots els

sub jectes. 

Des crip ció de les pro ves

Bloc 1: Cons truc ció d’u na to rre de cubs i

llan ça ment a la dia na

La cons truc ció de la to rre de cubs con sis -

teix a me su rar el temps que cada sub jec te

uti lit za a col·lo car 10 cubs de fus ta de

2,5 cm de cos tat un da munt de l’al tre, as -

se gut da vant d’u na tau la i po sant una peça

cada ve ga da, sen se aga far-ne una al tra fins 

que no ha col·lo cat l’an te rior. El llan ça -

ment a la dia na con sis teix a col·lo car el

sub jec te a tres me tres d’u na dia na de

30 cm de dià me tre i me su rar el temps que

tri ga a fer tres llan ça ments i tres re cep -

cions apro fi tant el re bot de la dia na; el llan -

ça ment s’e fec tua amb una pi lo ta de tennis

i si se’n perd el con trol du rant els tres llan -

ça ments es pot anar a bus car una al tra pi -

lo ta al cos tat de la dia na i tor nar a la lí nia

de llan ça ment per con ti nuar la sèrie.

Bloc 2: Re pro duc ció gra fo mo to ra d’u nes

fra ses i re pro duc ció d’un di buix

Aquests dos tests es ba sen en la re pro duc -

ció d’un mo del gràfic, en el cas de l’es crip -

tu ra, sis fra ses del ti pus de lle tra Script MT

de di fe rent grand ària, se gons l’e dat, i en el

cas del di buix, una fi gu ra col·lo ca da dins

d’un qua dre. No hi ha lí mit de temps en el

mo ment d’e fec tuar la pro va i la co rrec ció

es rea lit za a par tir d’u nes plan ti lles trans -

pa rents que mar quen el grau de des via ció

de l’original respecte del model.

Bloc 3: Ha bi li tat Men tal Ver bal i Apti tud

Numè ri ca

Aques tes dues pro ves per tan yen a la ba te -

ria de tests BADyG (Yus te, 1992), se gons

les va li da cions fe tes per l’au tor, són les

dues ap ti tuds que més co rre la cio nen amb

el ren di ment es co lar. El grup de pro ves

BADyG cons ta de sis ni vells, per a aques ta

oca sió s’han tra duït al ca talà els ni vells

Ele men tal i Mitjà co rres po nents a les fran -

ges d’e dat de 9 a 16 anys. El test d’Ha bi li -

tat Men tal Ver bal cons ta de 40 ítems, si mi -

lars als de la ma jo ria de tests es til Otis,

amb els con tin guts se güents: Constància

d’u na ca rac te rís ti ca (9), Se qüèn cies lògi -

ques amb nú me ros (7), Orde na ció de pa -

rau les for mant una fra se (6), Tro bar el tret

comú d’u na sèrie de pa rau les (8), Pro ble -

mes numè rics de com pres sió lògi ca (7),

Pro ble mes de re so lu ció es pai/temps (3).

El test d’Apti tud Numè ri ca cons ta de

25 ítems amb 5 al ter na ti ves. Els con tin -

guts dels ítems són els se güents: Ope ra -

cions (suma, res ta, mul ti pli ca ció, di vi sió)

(10), Pro ble mes sen zills amb les qua tre

ope ra cions (10), Pro ble mes geomè trics

sen zills (2), Altres (3).

Pro ce di ment

En pri mer lloc, es va pre sen tar el pro jec te

als di rec tors dels cen tres co rres po nents de -

ma nant el seu vist-i-plau, per es crit, per a

po der por tar a ter me la in ves ti ga ció. Pos te -

rior ment, es van pro gra mar reu nions amb

els pro fes sors im pli cats. Nor mal ment es

van apro fi tar les ho res d’e du ca ció fí si ca,

per ex pli car les pro ves i organitzar la

recollida de dades.

Per a la re co lli da de da des de cada grup

s’han fet ser vir una mit ja na de tres ho res,

re par ti des en tres ses sions de l’ho ra ri es co -

lar, ex cep te els cen tres que te nien as sig na -

des ses sions de 90 mi nuts, on es feien

 servir dues ses sions. La col·la bo ra ció del

pro fes sor del cen tre ha es tat bàsi ca per al

con trol i or ga nit za ció dels sub jec tes. En

pri mer lloc, es van pas sar les pro ves cor -

responents al bloc 1 de for ma in di vi dual i

sen se do nar in for ma ció so bre els re sul tats,

per evi tar la in ter ferè ncia dels com panys i

per im pe dir l’e fec te com pe ti tiu si co nei xien 

els re sul tats an te riors. Pos te rior ment, en

al tres ses sions, es van pas sar les pro ves

co rres po nents als blocs 2 i 3 de forma

col·lec ti va en una aula en taules i cadires

in di vid u als.

Els re sul tats de les pro ves del pri mer bloc

s’a no ta ren di rec ta ment en un full de re gis -

tre, jun ta ment amb les va ria bles de sexe,

edat, cen tre d’en sen ya ment i pràcti ca es -

por ti va. El re sul tat dels blocs 2 i 3 s’a fe gi -

ren des prés de la co rrec ció amb les grae lles 

trans pa rents (bloc 2) i els fulls de res pos tes 

(bloc 3).

Un cop es van te nir to tes les da des dis po ni -

bles es va rea lit zar el trac ta ment es ta dís tic

dels re sul tats, mit jan çant el pro gra ma SPSS

11.0, amb llicè ncia de la Fa cul tat de Cièn -

cies de l’Esport Blan quer na. S’han cal cu lat

els parà me tres es ta dís tics bàsics, i s’ha rea -
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lit zat, en prin ci pi, una des crip ció de la dis tri -

bu ció ge ne ral per cen tres, se xes i edats. Una

des crip ció ge ne ral dels re sul tats de les pro -

ves, to tal i per edats. Pos te rior ment es va

rea lit zar la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de les di -

ferè ncies en tre mit ja nes i es tu di de co rre la -

cions. 

Re sul tats

Re sul tats des crip tius

A la tau la 1 s’ex pres sen els va lors ge ne rals

de la mos tra ana lit za da, la fre qüèn cia cor -

responent a cada cen tre edu ca tiu, per se -

xes i dels alum nes que prac ti quen o no al -

gun ti pus d’ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre.

S’ob ser va una ma jor presè ncia d’a lum nes

dels cen tres de se cund ària, en prin ci pi, a

cau sa del fet que abas ten més fran ges d’e -

dat co rres po nents a l’es tu di. En re ferè ncia

a la dis tri bu ció per se xes i prac ti cants d’ac -

ti vi tat fí si ca, els va lors són for ça ho mo ge -

nis, amb una presè ncia una mica més gran 

en les do nes (52,2 %) i en ca ra més

gran dels in di vi dus que no fan ac ti vi tat fí si -

ca fora del cen tre (55,8 %).

A la tau la 2 s’ex pres sen to tes les pun tua -

cions de to tes les pro ves, mit ja na i des -

via ció tí pi ca, de les pro ves per fran ges

d’e dat. 

Les fi gu res 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ex pres sen les

pun tua cions mit ja nes ob tin gu des a cada

fran ja d’e dat de to tes les pro ves pas sa des

du rant l’es tu di. Les qua tre pri me res pro ves

se guei xen una es ca la des cen dent, és a dir, a

mi llor re sul tat ob te nen una pun tua ció més

bai xa, ja que es me su ra va el temps i la des -

via ció de l’es pai de còpia; les dues úl ti mes

pro ves se guei xen un pro cés in vers, és a dir,

una es ca la as cen dent, per tal com la pun tua -

ció aug men ta va amb el nom bre de res pos tes 

co rrec tes..

És evi dent que a les qua tre pri me res pro ves 

hi ha una mi llo ra pro gres si va del re sul tat

de cada pro va en fun ció de l’e dat, molt més 

mar cat a la to rre de cubs (fig. 1) i la dia na

(fig. 2), i una evo lu ció no tan ho mogè nia

en el cas del di buix (fig. 3), on apa rei xen

salts més pronunciats.

Les dues úl ti mes pro ves, ha bi li tat men tal

ver bal (fig. 5) i ap ti tud numè ri ca (fig. 6), co -

rres po nents a ap ti tuds mar ca da ment cog -

nos ci ti ves, no se guei xen una pro gres sió pa -

ral·lela amb l’e dat, tal com pas sa a les pro -

ves an te riors, atès que s’ob ser va un des cens

molt mar cat a la fran ja dels 13 anys. Aquest

as pec te pot ha ver es tat con di cio nat pel fet

que el test uti lit zat per a me su rar aques tes

ap ti tuds can via el qües tio na ri de pre gun tes

en aques ta fran ja i pro po sa unes pre gun tes

di fe rents, amb més di fi cul tat, per a les se -

güents fran ges d’e dat. És per això que s’ob -

ser ven dos blocs de pro gres sió en fun ció del

qües tio na ri uti lit zat, per què es va uti lit zar, tal 

com in di ca ven les ins truc cions del test,

el qües tio na ri del BADyG ele men tal per a la

fran ja de 9, 10, 11 i 12 anys i el qües tio na ri

del BADyG mitjà per a les fran ges de 13, 14, 

15 i 16 anys.

Estu di de di ferè ncies
en tre mit ja nes

En aquest apar tat es com pa ren els va lors

de les mit ja nes de to tes les pro ves, di fe ren -

FREQÜÈNCIA  PERCENTATGE

CENTRE

Ro ger de Flor  73  19,0

Vin yes Velles 122  31,7

Ba rres i Ones  65  16,9

Taxonera  62  16,1

Sant Jordi

Sant Josep Oriol

 33   8,6

 30   7,8

To tal 385 100,0

SEXE

Mujer 201  52,2

Hombre 184  47,8

To tal 385 100,0

ACTIVITAT FÍSICA

No actividad 215  55,8

Sí actividad 170  44,2

To tal 385 100,0

n TAULA 1. 

Re sul tats des crip tius de les va ria bles cen tre,
sexe i ac ti vi tat fí si ca.

EDAT

 TORRE

DE CUBS DIANA DIBUIX ESCRIPTURA

HABILITAT

MENTAL

APTITUD

NUMÈRICA

 9 Mitjana 13,9088 9,4763 46,4884 433,5814 14,4884 8,4651

Desv. típ. 2,23921 2,17504 7,79918 204,87525 5,79561 2,79752

N 43 43 43 43 43 43

10 Mit ja na 13,5333 8,9542 42,5833 362,2708 17,5833 11,3125

Desv. típ. 2,44965 1,8969 7,57328 181,28475 6,17419 3,97950

N 48 48 48 48 48 48

11 Mit ja na 12,9367 8,0107 36,5238 320,8810 18,9524 12,8810

Desv. típ. 2,20947 1,8116 9,97616 170,74460 3,75436 3,00570

N 42 42 42 42 42 42

12 Mit ja na 12,1229 6,5287 28,3846 244,5192 21,0192 14,5000

Desv. típ. 2,49129 1,51129 5,23994 109,64676 4,52657 3,54523

N 52 52 52 52 52 52

13 Mit ja na 11,7464 6,1310 26,5000 200,0714 19,3095 11,5238

Desv. típ. 2,59598 1,60927 6,01725 129,41244 5,28453

N 42 42 42 42 42 42

14 Mit ja na 11,4722 5,4414 25,3966 159,7241 22,3793 11,8448

Desv. típ. 2,14001 ,75898 7,14742 80,41663 4,58766 2,27728

N 58 58 58 58 58 58

15 Mit ja na 11,2027 5,2994 24,6923 149,2500 21,5192 13,0577

Desv. típ. 2,71137 1,07504 6,65550 94,97489 4,19379 3,18953

N 52 52 52 52 52 52

16 Mit ja na 10,8196 5,1085 22,8750 145,8958 22,6042 13,0625

Desv. típ. 1,94932 ,96979 6,59344 116,69149 3,85227 2,83148

N 48 48 48 48 48 48

To tal Mit ja na 12,1611 6,7717 31,2234 245,8597 19,9195 12,1532

Desv típ. 2,55977 2,18726 10,91072 170,45334 5,41086 3,57580

N 385 385 385 385 385 385

n TAULA 2. 

Re sul tats des crip tius per edats de les va ria bles d’es ca la o raó de l’es tu di.
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ciats per la va ria ble sexe i la va ria ble de

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca ex traes co lar. (Ve -

geu tau la 3).

A la tau la 3 es pot com pro var que no hi ha

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en la ma jo ria de

pro ves en els re sul tats ob tin guts en els

grups de nois i de noies. No més apa reix una 

pro va on sí que es tro ben di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre les mit ja nes ob tin gu des pel

grup de nois i de noies, aques ta pro va és la

de llan ça ment a dia na, as pec te que tam bé

apa reix en al tres es tu dis so bre el tema. Els

re sul tats ob tin guts, d’al gu na ma ne ra, ava -

len la lògi ca pre vi sió en la qual no s’hau rien

de pre sen tar di ferè ncies de mo tri ci tat i cog -

ni ció en tre di fe rents se xes, tal com la li te ra -

tu ra i els es tu dis an te riors po sen de ma ni -

fest, si no més es di fe ren cien en un as pec te

con cret, els llan ça ments. A la tau la 3 s’ex -

pres sen els va lors tro bats, des prés d’a pli car

la pro va T, de la com pa ra ció en tre diferèn -

cies de mit ja nes en tre se xes de les di fe rents

pro ves. Els re sul tats sig ni fi ca ti va ment di fe -

rents s’in di quen en ne gre ta.

En el mo ment d’a pli car la pro va T, per ana -

lit zar es ta dís ti ca ment la igual tat en tre mit -

ja nes, es pot ob ser var, a la tau la 4, que hi

ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves a to tes les pro -

ves en tre els sub jec tes prac ti cants i no

prac ti cants d’ac ti vi tat fí si ca fora del seu

cen tre d’en sen ya ment.

Estu di de di ferè ncies

en tre mit ja nes

L’es tu di de co rre la cions mar ca la re la ció

exis tent en tre dues va ria bles, és a dir, el

grau de pos si bi li tats que te nen de coin ci dir.

Mos tren la tendència en què un sub jec te

que tin gui una pun tua ció alta en una pro va

tam bé la tin gui en una pro va que co rre la cio -

ni bas tant amb la pri me ra. En cap cas mos -

tra una re la ció de cau sa-efec te en tre to tes

dues va ria bles, és a dir, que una si gui con -

se qüèn cia de l’al tra, sim ple ment mar ca una 

tendència en tre les dues va ria bles que pot

do nar joc a múl ti ples in ter pre ta cions.

A la tau la 5 es pre sen ta la ma triu de co rre -

la cions en tre les va ria bles co rres po nents a

les sis pro ves pas sa des en aquest es tu di.

S’han cal cu lat els coe fi cients de co rre la ció

a to tes les pa re lles pos si bles de les va ria -

bles de l’es tu di.

Aques ta anà li si es ta dís ti ca s’ha fet a par tir de 

la pro va de Pear son, on es con si de ren re sul -

tats sig ni fi ca tius en r, (p < 0.01). Per tant,

es pot ob ser var que to tes les pro ves co rre la -

cio nen en tre si, en ca ra que la sig ni fi ca ció

més alta es tro ba a les pro ves: Apnum/Hab -

men tal (r = 0.823), Di buix/Escrip tu ra (r =

0.789) i Tcubs/Hab men tal (r = 0.728); és

nor mal que les pro ves que per tan yen al ma -

teix bloc tin guin una alta co rre la ció i és in te -

res sant veu re com la mo tri ci tat fina (Tcubs) i

l’ha bi li tat men tal te nen una de les co rre la -

cions més al tes. En can vi les co rre la cions

més bai xes co rres po nen als apa re lla ments

de: Apnum/dia na (r = 0.299), Tcubs/dia na

(r = 0.327) i Hab men tal/dia na (r = 0.393);

cal des ta car que el llan ça ment a dia na es

tro ba pre sent a les co rre la cions més bai xes,

per tant s’està in di cant una tendència d’a -

ques ta va ria ble a com por tar-se d’u na ma ne -

ra in de pen dent de la res ta, as pec te que s’a -

na lit zarà a l’a par tat se güent.

Dis cus sió

A par tir de l’anà li si de les da des des crip ti ves 

es pot ob ser var una evo lu ció pro gres si va

dels re sul tats ob tin guts en co rres pondència

amb l’aug ment de l’e dat, tal com afir men

in ves ti ga cions re la cio na des, so bre tot, amb

l’e vo lu ció de les ca pa ci tats mo to res. Rosa,

Ro drí guez i Már quez (1996), en un es tu di

so bre po bla ció es co lar uti lit zant els tests

mo tors de Lin coln-Oze retsky, van con tras tar 

els ma tei xos re sul tats. Ruiz i Grau pe ra

(2003), en un es tu di so bre com petè ncia

mo triu amb el test M-ABC, tam bé po sen de

ma ni fest un aug ment li neal de la mo tri ci tat

en pa ral·lel a l’e dat. Ma li na i Bou chard

(1991) con clouen amb l’e vidè ncia d’un in -
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PROVA T PER A LA IGUALTAT DE MITJANES ENTRE SEXES

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERÈNCIA

DE MITJANES

ERROR

TÍPIC

DE LA

DIFERÈNCIA

95% INTERVAL

DE CONFIANÇA

PER A LA DIFERÈNCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBS ,081 383 ,935 ,0213 ,26151 –,4928 ,5354

DIANA 2,655 383 ,008* ,5880 ,22143 ,1525 1,0233

DIBUIX 1,152 383 ,250 1,2815 1,11274 –,9063 3,4693

ESCRIPTURA 1,060 383 ,290 18,4379 17,38836 –15,7506 52,6265

HABMEN TAL –,467 383 ,640 –,2583 ,55263 –1,3448 ,8282

APNUM –1,711 383 ,088 –,6225 ,36392 –1,3380 ,0930

Els va lors sig ni fi ca ti va ment di fe rents s´in di quen en ne gre ta i amb as te risc. p < 0,05

n TAULA 3.
Di ferè ncia de mit ja nes en tre se xes.

PROVA T PER A LA IGUALTAT DE MITJANES ENTRE PRACTICANTS I NO PRACTICANTS D’ACTIVITAT FÍSICA

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERÈNCIA

DE MITJANES

ERROR

TÍPIC

DE LA

DIFERÈNCIA

95% INTERVAL

DE CONFIANÇA

PER A LA DIFERÈNCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBS 4,566 383 ,001* 1,1697 ,25618 ,666 1,673

DIANA 3,740 383 ,001* ,8257 ,22078 ,3915 1,259

DIBUIX 4,471 383 ,001* 4,8873 1,09310 2,738 7,036

ESCRIPTURA 4,562 383 ,001* 77,8233 17,05961 44,281 111,365

HABMEN TAL –,3,616 383 ,001* –1,9770 ,54,680 –3,052 –,901

APNUM –3,313 383 ,001* –1,2003 ,36232 –1,912 –,487

Els va lors sig ni fi ca ti va ment di fe rents s´in di quen en ne gre ta i amb as te risc. p < 0,05

n TAULA 4.
Di ferè ncia de mit ja nes en tre prac ti cants i no prac ti cants.



cre ment pro gres siu de la ca pa ci tat d’e xe cu -

ció dels es co lars en tas ques mo to res, i tro -

ben un punt d’in fle xió du rant el pe río de de

la pu ber tat.

El nos tre es tu di mos tra una evo lu ció gai re -

bé li neal en les con duc tes ba sa des en com -

po nents per cep ti vo mo trius (to rre de cubs,

dia na, di buix i es crip tu ra) amb un pe tit

salt, que tren ca aques ta evo lu ció li neal, a

la fron te ra dels 12 anys, coin ci dint amb

l’e ta pa pu be ral. Aquest as pec te posa de

ma ni fest la im portància dels pro ces sos

ma du ra tius en aquests ti pus de con duc tes.

En el cas de les con duc tes de carà cter més

cog nos ci tiu, on es po sen més de ma ni fest les 

ap ti tuds men tals, com ho són en aquest es -

tu di, l’ha bi li tat men tal ver bal (HMV) i l’ap ti -

tud numè ri ca (ApN), la to ta li tat de tests i es -

tu dis con sul tats, en aquest sen tit, es ta blei -

xen una evo lu ció que coin ci deix amb l’e dat

(Wech sler, 1981; Ca tell, 1994; Baro Vea,

1982; Eysenk, 1983 i Yus te, 1992).

Al nos tre es tu di s’ob ser va una pro gres sió

dels re sul tats quan s’ha apli cat el ma teix

qües tio na ri, però, es pro dueix un em pit jo ra -

ment dels re sul tats, a la pri me ra fran ja d’e -

dat, quan es can via de qües tio na ri. El test

uti lit zat, la ba te ria BADyG, està pen sat per

abas tar tot el ci cle acadè mic, te nint en

comp te que es dóna un pro cés d’es co la rit za -

ció pro gres siu dels 4 als 18 anys, tot pro po -

sant di fe rents ni vells per a cada fran ja d’e -

dat. Par ti cu lar ment, en aquest es tu di, han

es tat uti lit zats el qües tio na ri BADyG ele men -

tal per a la fran ja de 9-12 anys i el qües tio -

na ri BADyG mitjà per a la fran ja de 13-

16 anys. Als re sul tats ob tin guts s’a pre cia un

es glaó, en tre els 12 i 13 anys, que con tras ta

amb l’e vo lu ció ob tin gu da a la res ta de con -

duc tes, els re sul tats ob tin guts a les dues ap -

ti tuds (HMV i ApN) als 12 anys són mi llors

que als 13 anys, coin ci dint amb els alum nes

més grans (12 anys) als quals se’ls ha apli -

cat el qües tio na ri BADyG ele men tal amb els

alum nes més pe tits (13 anys) als quals se’ls

ha apli cat el qües tio na ri BADyG mitjà.

Aquest és un dels ar gu ments que dóna una

ex pli ca ció so bre la rup tu ra de l’e vo lu ció en tre 

aques tes dues edats, en ca ra que tam bé a les 

fran ges d’e dat de 14 i 15 anys es pro duei xen 

re sul tats que no s’a jus ten a l’e vo lu ció pro -

gres si va que es do na va a les 4 con duc tes an -

te riors.

Quan es com pa ren les mit ja nes en re la ció

al sexe, no es tro ben di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre nois i noies, ex cep te en una pro -

va, el llan ça ment a dia na. Aquests re sul -

tats coin ci dei xen en nom bro sos es tu dis,

així en Tho mas i French, 1985 (ci tats per

Rosa, Ro drí guez i Már quez, 1996) es de -

ter mi na la ca pa ci tat de llan ça ment com la

que pre sen ta di ferè ncies més grans en tre

se xes, amb una mar ca da su pe rio ri tat a fa -

vor dels nois. Igual ment Ruiz i Grau pe ra

(2003) van tro bar di ferè ncies en el llan ça -

ment de pre ci sió a fa vor dels nois res pec te

de les noies, en el seu es tu di so bre com -

petè ncia mo triu i gène re.

La ma jo ria d’au tors jus ti fi quen aques tes di -

ferè ncies en as pec tes cul tu rals i els ti pus de

pràcti ques d’un grup i l’al tre, per què tradi -

cionalment s’ha di ri git el de sen vo lu pa ment

mo triu de les noies cap a mo dels man cats

d’al guns ti pus de com petè ncies. En aquest

sen tit, Sin ger, 1961 i Ekern, 1969 (ci tats

per Wickstrom, 1990) tam bé tro ben diferèn -

cies en tre nois i noies, en de tri ment d’a ques -

tes úl ti mes, en l’ad qui si ció del llan ça ment,

així ma teix, se si tuen els tre balls de Keogh,

1965, Glas gow i Kru se, 1960, i Han son,

1965 (ci tats per Ba ñue los, 1990).

Enca ra que no hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves a la res ta de pro ves, els re sul tats ob tin -

guts do nen a en ten dre que els tests on es

dóna una igual tat més gran són la to rre de

cubs, el di buix i l’ha bi li tat men tal ver bal,

sem pre amb una pe ti ta di ferè ncia a fa vor

dels nois. On es tro ben més di ferè ncies, tot 

i que no arri ben a ser sig ni fi ca ti ves, és a

l’es crip tu ra i a l’ap ti tud numè ri ca, tam bé,

a fa vor dels nois.

L’anà li si efec tua da mit jan çant la com pa ra -

ció de mit ja nes en tre els in di vi dus que
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TCUBS DIANA DIBUIX ESCRIPTURA HABMENTAL APNUM

TCUBS Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,654(**)

,000(**)

385(**)

,591(**)

,000(**)

385(**)

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,603(**)

,000(**)

385(**)

DIANA Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

DIBUIX Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,654(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

ESCRIPTURA Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,591(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

HABMENTAL Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

APNUM Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,603(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

n TAULA 5.
Estu di de co rre la cions en tre les di fe rents va ria bles d’es ca la o raó.



prac ti quen ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre i

els que no fan cap ti pus d’ac ti vi tat fora del

cen tre, dóna uns re sul tats on sí que es tro -

ben di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els dos

grups a to tes les pro ves efec tua des, sem -

pre amb mi llors re sul tats en el grup que

prac ti ca ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre. Els

mi llors re sul tats ob tin guts a les con duc tes

de carà cter per cep ti vo mo tor po dria do -

nar-se per un ma jor temps de pràcti ca de

tas ques mo trius efec tuat du rant el temps

de pràcti ca ex traes co lar, però els mi llors

re sul tats a les pro ves de carà cter cog nos ci -

tiu no te nen una base sòli da que es pu gui

jus ti fi car en es tu dis an te riors, ja que els es -

tu dis que de fen sen aques ta re la ció no te -

nen una base cien tí fi ca con tras ta da.

Per a Ba ñue los et al. (1994) la re la ció en -

tre les ac ti vi tats es por ti ves ex traes co lars i

el ren di ment es co lar no és cla ra, si més no, 

la in fluèn cia po si ti va vin dria do na da per

va ria bles de ti pus cul tu ral, per so nal i so -

cial. Aquests au tors s’a va len, a més, en els

tre balls de Spreit zer i Pugh (1973),

McPher son (1980) i Klei ber i Kelly (1980)

que ob te nen con clu sions en la ma tei xa lí -

nia. Tan sols ci ten, Henry i Ander son

(1981) com a exem ple en sen tit con tra ri,

on es re co neix la im portància de la par ti ci -

pa ció en pro gra mes d’es port ex traes co lar i

les pos te riors mi llo res en els àmbits cog -

nos ci tiu i fí sic.

En la ma tei xa lí nia, Ga llach, Gon zá lez i

San tán ge lo (2001), en un es tu di so bre el

ren di ment acadè mic dels es por tis tes d’e lit

a l’àmbit uni ver si ta ri, no van tro bar dife -

rències sig ni fi ca ti ves en tre els alum nes

nor mals i els alum nes d’e lit d’al gu na dis ci -

pli na es por ti va. Mal grat les ho res de de di -

ca ció a l’es port, mol tes ve ga des ob te nien

re sul tats per so bre de la res ta d’a lum nes.

Aspec te que ve a con fir mar l’am bi güi tat

dels re sul tats ob tin guts.

L’es tu di de co rre la cions posa de ma ni fest

si tua cions for ça in te res sants; en ge ne ral,

cal re mar car que s’han acon se guit co rre la -

cions bas tant ele va des, en com pa ra ció

amb es tu dis si mi lars (Bel ka i Wi lliams,

1980; Ohnmacht i Olson, 1968; Ba ñue los 

et al., 1994). Les co rre la cions més al tes es 

pro duei xen en tre les pro ves del ma teix

bloc: 0,82 en tre Apti tud numè ri ca i Ha bi li -

tat Men tal Ver bal; 0,79 en tre es crip tu ra i

di buix; és sor pre nent que la re la ció en tre

to rre de cubs i dia na no se guei xi aques ta

tendència, atès que dóna un dels va lors

més bai xos de tot l’es tu di 0,32. 

Aques ta si tua ció tin dria la seva ex pli ca ció

en el fet que aques tes dues con duc tes de

l’àmbit per cep ti vo mo triu te nen una natu -

ralesa for ça di fe rent. La cons truc ció de la

 torre de cubs es basa en mo vi ments de

coor di na ció fina i aquest és un con tin gut

molt tre ba llat du rant l’e ta pa prees co lar

(ma ni pu la cions di ver ses, cons truc ció d’ob -

jec tes, etc). D’al tra ban da, el llan ça ment a

la dia na im pli ca una coor di na ció molt més

glo bal, di fe rent a la pro va an te rior, i com

s’ha com pro vat, la mei tat de la mos tra (les

noies) ha ob tin gut re sul tats molt in fe riors

als nens. Hi ha es tu dis en aquest sen tit, que 

ava len que la re la ció en tre mo tri ci tat fina i

mo tri ci tat glo bal és molt es tre ta fins als

7 anys, però a par tir d’a ques ta edat es va

tren cant aques ta re la ció (Bel ka i Wi lliams,

1980; Krus, Brui ninks i Ro bert son, 1981).

Les pro ves de l’àmbit cog nos ci tiu, l’ha bi li tat 

men tal ver bal i l’ap ti tud numè ri ca, que per -

tan yen al bloc 3, co rre la cio nen for ça amb

una de les pro ves de l’àmbit per cep ti vo mo -

triu, la cons truc ció de la to rre de cubs (0,72 

i 0,60 res pec ti va ment). En can vi, te nen una 

co rre la ció molt po bra amb la pro va del llan -

ça ment a dia na (0,39 i 0,29 res pec ti va -

ment). Aquest as pec te es po dria in ter pre tar

com que els as pec tes cog nos ci tius es tro ben 

més lli gats a con duc tes re la cio na des amb la 

coor di na ció fina, és a dir, que un in di vi du

que té bons re sul tats en tests de coor di na ció 

fina tindrà més pos si bi li tats de te nir bons

re sul tats en l’àmbit acadè mic. Tot i que no

es pot dir que te nir una bona ca pa ci tat de

coor di na ció fina as se gu ri uns bons re sul tats

a ni vell cog nos ci tiu.

Les pro ves del bloc 2, l’es crip tu ra i el di -

buix, pro ves que te nen un com po nent per -

cep ti vo mo triu bas tant mar cat, però que al -

ho ra es tro ben re la cio na des amb con duc -

tes de l’àmbit cog nos ci tiu, és a dir, es tan a

mig camí en tre els dos àmbits que aques ta

in ves ti ga ció vol in ter pre tar, la seva re la ció,

la mo tri ci tat i la cog ni ció. Els re sul tats do -

nen una co rre la ció molt sem blant, tant per

una ban da com per l’al tra. Cal des ta car

que els re sul tats de la pro va de llan ça ment

a dia na, aques ta ve ga da, es tan a l’al tu ra

de la res ta de pro ves, re sul tant una co rre la -

ció de 0,69 amb el di buix i de 0,63 amb

l’es crip tu ra. Aquests re sul tats fan pen sar

que aques tes pro ves te nen un grau si mi lar

de re la ció, tant amb les pro ves de l’àmbit

per cep ti vo mo triu com amb el cog nos ci tiu.

La li te ra tu ra en aquest sen tit és abun dant,

la re la ció en tre el do mi ni cog nos ci tiu i el do -

mi ni mo tor és un de bat clàssic, són molts

els au tors que han tre ba llat el tema, però no 

sem pre amb re sul tats cohe rents. Bel ka i

Wi lliams (1980) van tro bar un alt grau de

re la ció en tre les qua li tats per cep ti vo-mo to -

res que van me su rar i els re sul tats ob tin guts 

en ba te ries de de sen vo lu pa ment in tel·lec -

tual i com pren sió lec to ra. D’al tra ban da,

Chis som, Tho mas i Bia siot to (1972) i

 Williams, Tem ple i Ba te man (1978), Sin ger 

(1968) van con fir mar aques ta re la ció a les

se ves in ves ti ga cions, però la ma jo ria d’au -

tors coin ci deix en què és molt di fí cil pro jec -

tar el ren di ment acadè mic d’un in di vi du a

par tir del seu ren di ment per cep ti vo mo tor.

Con clu sions

L’es tu di es ta dís tic te nia com a ob jec tiu de -

tec tar les pos si bles re la cions en tre el do mi -

ni per cep ti vo mo triu i el do mi ni in tel·lec tual 

o cog nos ci tiu. El plan te ja ment del tre ball

se guia la lí nia de de mos trar l’e vo lu ció pro -

gres si va de les qua li tats per cep ti vo mo to res 

en con sonà ncia amb l’e dat i amb els pro -

ces sos ma du ra tius pro pis de l’esp ècie.

Des prés, tro bar qual se vol ti pus de re la ció

en tre la coor di na ció fina i la coor di na ció

glo bal, per fi na lit zar amb la pos si bi li tat de

cons ta tar que les aptituds motrius o

esportives tenen alguna cosa a veure amb

els resultats escolars.

L’e vidè ncia que les qua li tats per cep ti vo mo -

to res, re pre sen ta des per les pro ves de cons -

truc ció d’u na to rre de cubs i el llan ça ment a

la dia na, te nen una evo lu ció lli ga da als pro -

ces sos ma du ra tius i se guei xen una pro gres -

sió pa ral·lela a l’e dat és molt cla ra. Els re -

sul tats d’a ques ta re cer ca ho con fir men així

com un se guit d’au tors que ho co rro bo ren

amb els seus es tu dis. Cal des ta car que la

res ta de pro ves dei xen veu re una tendència

molt sem blant en aquest sen tit, amb la pe ti -

ta di ferè ncia dels tests d’ap ti tuds men tals,

di ferè ncia de gu da al can vi de qües tio na ri.

La re la ció en tre el ni vell d’o pe ra ti vi tat

de tas ques mo trius re pre sen ta des per

grans mo vi ments (coor di na ció glo bal)

i pe tits mo vi ments (coor di na ció fina) no

que da gai re cla ra, ja que els re sul tats ob -

tin guts no de mos tren una re la ció de ter -
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mi nant en tre aquests ti pus de con duc tes, 

per tant, es pot afir mar que en aques tes

fran ges d’e dat, la coor di na ció fina no té

cap de pendència de la coor di na ció més

glo bal, ni vi ce ver sa. Es trac ta de dos ele -

ments bas tant in de pen dents, que se gons

al guns au tors, es tan ín ti ma ment re la cio -

nats en fran ges d’e dat més bai xes, però a

la mos tra es tu dia da dóna una co rre la ció

molt bai xa, en con tra del que es po dia in -

tuir en un prin ci pi.

Quant a la in cidè ncia que pot te nir el de -

sen vo lu pa ment de les qua li tats per cep ti vo -

mo to res i la pràcti ca es por ti va amb el ren -

di ment es co lar no es tro ben re sul tats clars; 

en prin ci pi, els alum nes que fan al gun ti -

pus d’ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre te nen

mi llors re sul tats que no pas els que no en

fan, però aques ta re la ció no es pot con si de -

rar di rec ta, ja que a part de tre ba llar les

qua li tats per cep ti vo mo to res tam bé por ten

a ter me un pro cés de so cia lit za ció, gua -

nyen se gu re tat en ells ma tei xos i re ben una 

sèrie d’in fluèn cies, apun ta des per molts

au tors, que po den ser tan o més im por -

tants que el de sen vo lu pa ment de les qua li -

tats per cep ti vo mo to res. No obs tant això,

no dei xa de ser in te res sant l’e vidè ncia de

les di ferè ncies en tre els dos grups en to tes

les pro ves es tu dia des.

Aquest as pec te s’a cla reix una mica quan

s’ob ser ven les co rre la cions en tre els di fe -

rents ti pus de pro ves, en les quals sí que

s’es ta bleix un cert grau de re la ció en tre la

mo tri ci tat fina i les pro ves re la cio na des

amb l’àmbit cog nos ci tiu. La pro va de mo -

tri ci tat glo bal no as so leix el ni vell de re la ció 

an te rior amb les pro ves que pro jec ten el

ren di ment acadè mic, per tant, es pot con -

clou re que exis teix cert grau de se pa ra ció

en tre els dos ti pus de mo tri ci tat (fina i glo -

bal) i que és la mo tri ci tat fina la que més

in fluèn cia pot te nir so bre el ren di ment

acadè mic. En tot mo ment s’ha de te nir en

comp te que aquests re sul tats no re pre sen -

ten una re la ció de cau sa-efec te, sinó que

mar quen una tendència es ta dís ti ca en la

qual els in di vi dus que te nen bon ni vell de

mo tri ci tat fina coin ci deix que tam bé ob te -

nen bons re sul tats acadè mics.
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