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Durant els últims anys s’estan oferint dades que fan pen-
sar que s’està creant un important problema de sedentarisme 
en la infància. A l’hora de dissenyar programes d’intervenció 
per fomentar la pràctica d’activitat física cal obtenir informa-
ció precisa sobre els nivells de pràctica de la població infantil, 
igual com dels possibles determinants de la pràctica. Per això 
s’ha dissenyat un estudi on es pretén d’avaluar els nivells de 
pràctica i els determinants proposats pels models més im-
portants desenvolupats per explicar la conducta de l’exercici. 
Entre els determinants assenyalats per aquests models es tro-
ben: acte-eficàcia, actitud global cap a l’exercici, intencions, 
possibles barreres per a la pràctica, i influències dels “altres 
significatius”. Per tal de donar resposta a aquests objectius es 
va dissenyar un estudi en què van participar 345 nens i nenes 
d’entre 10 i 13 anys (11,29 ± 0,57) de col·legis públics i pri-
vats de l’oest metropolità de la Comunitat Autònoma de Ma-
drid. Es van avaluar, d’una banda, els nivells de pràctica mit-

jançant un diari on es van recollir els temps invertits en cada 
activitat en els diferents moments del dia durant els 7 dies 
de la setmana, i d’altra banda, els possibles determinants de 
la pràctica per mitjà d’un qüestionari. Les conclusions que es 
desprenen de l’estudi realitzat són:

•  Els subjectes dediquen més d’hora i mitja diària a la 
realització d’activitats físiques. 

•  L’acte-ubicació dels subjectes en una categoria de nivell 
d’adherència mostra escassa validesa convergent amb 
l’acte-registre de les activitats realitzades durant una 
setmana. 

•  No trobem una relació clara entre la conducta d’activitat 
física dels “altres significatius” i la conducta d’activitat 
física dels subjectes. 

•  La relació entre el suport social percebut dels “altres 
significatius” i el nivell d’activitat física dels subjectes 

depèn del criteri utilitzat per a classificar-los com actius 
i inactius i de la figura considerada. 

•  La por a lesionar-se (barrera relacionada amb la 
seguretat), és l’única que apareix com a un factor 
limitador de la pràctica, encara que només en el cas 
de les nenes. 

•  Els nens dediquen a veure la televisió més temps que 
no pas les nenes, però no es troba una relació clara 
entre el temps invertit en aquesta activitat i el nivell 
d’activitat física dels subjectes. 

•  Tant el model d’Acció Raonada com el model de Conduc-
ta Planificada mostren un escàs poder per al pronòstic 
de la conducta de l’activitat física infantil. 

•  El model Sociocognitiu mostra un poder predictiu con-
siderablement superior al dels models d’Acció Raonada 
i Conducta Planificada, tant per a les intencions futures 
de pràctica com per a la conducta actual.

Determinants de la conducta d’activitat física en població infantil
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Amb aquesta tesi es pretén aplicar la teoria dels sistemes 
dinàmics (TSD) a l’optimització de l’entrenament esportiu. 
Es divideix la investigació en una part teòrica i una part 
empírica. En la primera, s’exposen els conceptes i eines dels 
sistemes dinàmics aplicables a l’estudi de l’entrenament es-
portiu i es demostra la seva utilitat. Alhora,, s’identifiquen 
els principis generals que governen la formació de patrons 
coordinatius en els sistemes biològics complexos i es mos-
tra com aquests patrons també apareixen durant l’execució 
d’accions motrius. Finalment es suggereixen diverses mo-
dificacions de la teoria de l’entrenament esportiu a partir 
d’aquest marc teòric. D’altra banda, en la part empírica, 
s’inclouen dos estudis. En primer lloc, es compara l’eficàcia 
d’un mètode d’entrenament sorgit de l’aplicació de la TSD a 
l’entrenament esportiu, l’entrenament diferencial, amb un 
mètode basat en repeticions per millorar la força aplicada 
a la gimnàstica aeròbica. S’utilitzen dues eines d’anàlisi, el 

PerPot Metamodel i les correlacions creuades, que utilitzen 
càlculs no lineals i lineals respectivament, i dues formes de 
quantificar la càrrega. Es conclou que l’entrenament dife-
rencial sembla ser més eficaç per a la millora de l’execució 
d’elements de dificultat de la gimnàstica aeròbica que 
l’entrenament tradicional basat en repeticions, tot i que el 
nombre de variacions proposat és excessiu i que probable-
ment s’haguessin obtingut resultats similars combinant 
ambdós mètodes d’entrenament en tots els períodes. 
També s’observa que els resultats difereixen en funció de la 
forma de quantificar la càrrega i en funció de l’eina d’anàlisi 
utilitzada. Finalment, es conclou que es requereix una nova 
variable d’estudi que tingui en compte la dinàmica global i 
no lineal del comportament del sistema i que sigui capaç 
de valorar l’estat d’aprenentatge i d’estabilitat d’aquest 
durant l’execució d’accions motrius. Arran d’aquesta darrera 
conclusió, es duu a terme el segon estudi, l’objectiu del qual 

és demostrar l’organització dinàmica i no lineal de l’individu 
mentre realitza salts verticals i identificar una variable que 
pugui valorar l’evolució global de l’aprenentatge d’aquest 
tipus d’accions. S’estudien les sèries temporals de l’aplicació 
de la força sobre una plataforma de forces durant el temps 
de contacte previ a l’execució de diferents salts verticals. 
S’observa que l’increment de l’alçada o la distància des de 
les quals es salta provoca un augment en el nombre i/o am-
plitud de les fluctuacions que es produeixen especialment 
en el primer terç de les sèries temporals dels tres compo-
nents de la força. Aquest increment de les fluctuacions és 
una senyal de no linealitat del comportament del sistema i 
mostra que l’organisme s’autoorganitza com qualsevol altre 
sistema dinàmic mentre executa salts verticals. Per finalit-
zar, es conclou que les fluctuacions de l’aplicació de la força 
es presenta com una variable d’estudi que ens pot donar 
informació qualitativa sobre l’execució de salts verticals. 
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