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Aquesta tesi doctoral té per objecte elaborar i va-
lidar un qüestionari, en llengua basca, per mesurar 
l’autoconcepte físic: l’Autokontzeptu Fisikoaren Itaunketa 
(AFI). Aquest objectiu respon a la necessitat que existeix 
actualment d’un qüestionari que mesuri específicament 
l’àmbit físic de l’autoconcepte, atès que ara com ara es 
troba a faltar, tant en l’àmbit esportiu com en l’educatiu, 
un instrument d’aquestes característiques. Els qüestiona-
ris d’autoconcepte construïts originàriament en llengua 
castellana,  l’Autoconcepte Forma A (AFA, Musitu, García 
i Gutiérrez, 1994) i l’Autoconcepte Forma 5 (AF5, García 
i Musitu, 2001), per exemple, no contemplen amb prou 
detall l’autoconcepte físic. D’altra banda, dels qüestionaris 
que sí que contemplen el domini físic, com per exemple els 
Self-Description Questionnaires (SDQ, Marsh, 1988, 1991a, 
1991b), existeixen diverses versions traduïdes de l’anglès, 
però fins al moment han tingut una utilització comercial 

limitada. Amb obstacles de comercialització semblants 
ensopegaria la traducció i validació que es pogués fer del 
Physical Self-Perception Profile (PSPP, Fox i Corbin, 1989), 
l’instrument de mesura de l’autoconcepte físic de major 
rellevància en els últims anys (Marsh, 1997).

Aquesta tesi està realitzada dintre d’un grup d’investigació 
que va presentar el Qüestionari d’Autoconcepte Físic (CAF, 
Goñi, Ruiz de Azúa i Liberal, 2004), el qual és l’antecedent 
de la versió en euskera. L’AFI està format per 30 ítems, 5 per 
cadascuna de les sis escales que el componen: habilitat física, 
condició física, atractiu físic, força, autoconcepte físic general i 
autoconcepte general.

L’objectiu de validar l’AFI, no responia únicament a ga-
rantir les propietats psicomètriques del qüestionari, sinó, 
primer de tot, a la intenció d’avançar en el coneixement teòric 
de l’autoconcepte físic, i a la verificació de les relacions que 
l’autoconcepte físic manté amb diversos factors. Així, s’han 

trobat diferències estadísticament significatives, associades 
al gènere a favor dels barons; és a dir, els barons es perceben 
millor que les dones. Quant a la relació de l’autoconcepte físic 
amb la pràctica esportiva, les persones que practiquen esport 
mostren millor autoconcepte físic que les persones que no en 
practiquen o que ho fan amb menys assiduïtat. D’altra banda, 
els subjectes que tenen hàbits de vida saludables (no fumen, 
no beuen alcohol, porten una alimentació adequada, etc) te-
nen un autoconcepte físic més elevat.

Igualment, es va correlacionar l’AFI amb l’Eating Di-
sorders Inventory (EDI-2, Garner, 1998) i el Qüestionari 
d’Influències dels Models Estètics Corporals (CIMEC, Toro, 
Salamero i Martínez, 1995). Els resultats evidencien que 
els subjectes que tenen un autoconcepte físic baix són els 
que tenen més probabilitats de desenvolupar trastorns de 
l’alimentació i són els que es troben més afectats pels mo-
dels estètics corporals.
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Aquest estudi explicita la relació entre les necessitats 
formatives i les funcions del docent, on la formació del pro-
fessorat s’entén com un procés continu que permet desenvo-
lupar la capacitació docent en l’exercici de les seves funcions 
i tasques. Per fer-ho, el model formatiu que s’utilitzi haurà de 
contemplar com a requisits: la reflexió sobre la pràctica, tant 
individualment com col•lectivament; la participació en el pro-
cés; l’evolució professional sobre itineraris formatius personals 
i grupals, caldrà vetllar i incidir especialment en la relació entre 
l’avaluació en l’exercici professional i el perfeccionament do-
cent controlat i aplicat.

D’altra banda, per portar a terme una anàlisi de necessitats 
formatives real i rellevant hem d’establir quina mena de ne-
cessitat estem identificant: com a carència, perceptiva, com a 
discrepància, com a resposta democràtica, com a desequilibri 
o prospectiva. Sobre la base d’aquestes tipologies, aquestes 
necessitats les enquadrarem en tres possibles àrees de millora: 
una, enllaçada amb el lloc de treball, una altra relacionada 
amb aspectes personals i, finalment, una altra que contempla 
l’organització.

Els indicadors que utilitzarem per portar a terme el nostre 
diagnòstic de necessitats seran, d’una banda, les peticions 
i demandes del mateix professorat. D’una altra banda, les 
trajectòries professionals seguides pels docents, a més a més 
de l’anàlisi del seu perfil professional. I també considerarem 
tant els cicles vitals pels quals passa tot ensenyant com, per a 
finalitzar, les activitats i modalitats formatives que ofereixen 
les institucions que utilitza.

Un cop acabada l’anàlisi, vam portar a terme el nostre 

diag nòstic sobre la formació del professorat d’Educació Física 
de Primària a la Comunitat de Madrid, i vam obtenir que la 
pràctica totalitat dels educadors utilitzen els centres de su-
port al professorat com a organisme d’actualització. I que les 
majors debilitats es donen en la comunicació entre el docent 
i el centre de professors, en la percepció insatisfactòria de 
l’oferta de les activitats formatives, en la baixa participació 
del professorat en aquest procés i en el poc prestigi del per-
feccionament docent. També vam elaborar un mapa de ne-
cessitats formatives per a la Comunitat de Madrid i un perfil 
formatiu del docent que fonamenta les propostes formatives 
que realitzem.

La investigació permet de validar la tècnica dels Grups 
de Discussió (GGDD) com a element imprescindible per a la 
detecció de necessitats del professorat com a grup, que com 
a tal té vida pròpia amb uns interessos, opinions i demandes 
específiques, i fins i tot amb capacitat per a modificar els seus 
plantejaments i evolucionar. La utilització de la tècnica dels 
GGDD per a la detecció de necessitats de formació del profes-
sorat d’Educació Física suposa tenir en compte allò que el grup 
de professors pensa com a tal grup, i anticipar-se amb èxit a la 
seva problemàtica o deficiències, bo i ajustant-se a les caracte-
rístiques de formació del grup.

Aquest estudi també serveix per difondre la importància de 
la participació del professorat en el procés d’anàlisi de neces-
sitats, sense la col•laboració del qual cal qüestionar la validesa 
de qualsevol valoració. La participació efectiva del professorat 
ha d’institucionalitzar-se, regular-se i ser completa, no només 
a nivell consultiu, sinó també a nivell d’avaluació i decisió.

L’estudi explicita la importància que té l’augment dels 
punts de trobada com a cultura col•laborativa dintre del 
professorat d’Educació Física. Reunions útils, que no servei-
xin només per disminuir el nivell d’aïllament del professo-
rat d’Educació Física sinó que millorin d’una forma seriosa 
i ben fonamentada, teòricament i metodològicament, la 
participació i la percepció d’aquesta participació en el seu 
propi desenvolupament professional. Tant de forma genè-
rica, com docent, com de manera específica dintre de l’àrea 
d’Educació Física.

La investigació també contribueix a potenciar la necessi-
tat d’augmentar la  capacitació en habilitats socials d’aquest 
professorat i potenciar-ne el paper dintre de la dinàmica dels 
centres: tant com a coordinadors de projectes genèrics de for-
mació en aquests centres com animant-los que participin en 
els òrgans de govern dels seus col•legis.

Identificar diferents grups de professors d’Educació Física 
amb mancances i problemàtica pròpies, permet d’assegurar 
un major desenvolupament professional dels docents, en ajus-
tar la formació oferta a les necessitats reals dels participants 
d’aquest perfeccionament.

Per acabar i com a síntesi, cal recalcar que en el perfec-
cionament del professorat, l’última finalitat no és dir als 
docents allò que han de fer, sinó ajudar-los perquè mantin-
guin un procés de desenvolupament professional continuat 
i adequat. En aquest sentit, l’avaluació de necessitats es 
presenta com a necessària per a la presa de decisions per tal 
d’ajustar els plans d’accions formatives a les mancances que 
les han motivat.
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