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L’objecte d’aquest estudi va ser conèixer i analitzar els
nivells d’activitat física habitual d’una mostra representa·
tiva d’alumnes de secundària obligatòria d’instituts de la
província d’Osca, i també identificar els factors que poden
influir en la realització d’activitat física, les principals bar·
reres percebudes i determinar l’estat de canvi en què es
troben els subjectes.
La mostra la van formar 831 subjectes de tots els ins·
tituts de la província d’Osca, on el 45,7 % eren homes i el
54,3 % dones (χ = 13,8 anys; DS 1,4).
Per a la presa de dades es van utilitzar dos tipus de
qüestionaris: una adaptació del “Four by one-day Phy·
sical Activity Questionaire” (Cale, 1993) i el “Qüestionari
d’influències sobre l’Activitat Física i la Salut”, adaptat del
qüestionari basat en Bangdiwala et al. (1993) i Taylor, Ba·
ranowski & Sallis (1994).
Després de l’anàlisi de dades concloem que el
58,48 % de la població estudiada no compleix les re·

comanacions internacionals de realització d’activitat
física, sobretot en la població femenina, encara que es
recomana mesurar les activitats lleugeres en el còmput
de la despesa total, perquè és elevada en aquest sector
poblacional. La despesa energètica mitjana de la pobla·
ció va ser de 38,64 METs. Els alumnes de centres públics
van presentar més nivell d’activitat física que no pas els
alumnes de centres concertats.
D’altra banda, la percepció d’autoeficàcia s’ha revelat
com un factor d’influència important dels nivells globals
d’activitat física habitual per a adolescents de tots dos
gèneres. També la climatologia i el tipus de jornada van
influir en la realització d’activitat física.
Respecte als factors d’influència, els referents de gè·
nere són de gran importància. A més a més, els adults
exerceixen més suport social en els subjectes més joves,
però a mesura que augmenta l’edat, són els amics els “al·
tres significatius” que més influeixen en la pràctica d’ac·

tivitat física. Malgrat que els progenitors realitzen molt
poca activitat física, el model de les mares i els amics són
percebuts com els “altres significatius” més influents. El
professor d’educació física és la persona que més influeix
socialment per als subjectes de menor nivell d’activitat
física i percepció d’autoeficàcia.
En l’estat de manteniment se situen els adolescents del
gènere masculí, del primer cicle i residents a les ciutats;
aquests són, a més a més, els que major nivell de percepció
d’autoeficàcia tenen.
Les noies, els del segon cicle, de les ciutats, els menys
actius i els de menor percepció d’autoeficàcia van ser els
adolescents que més barreres van percebre per a la pràctica
de l’activitat física; la falta de temps va ser la més anome·
nada.
Per tot això, considerem que cal desenvolupar i validar
instruments de mesura comuns i establir criteris de classi·
ficació homogenis.
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L’objectiu d’aquest treball és adaptar i validar les adap·
tacions en un conjunt seleccionat de proves estandarditza·
des de camp per a la valoració de diferents manifestacions
de la condició física relacionada amb la salut en poblacions
que presenten Discapacitat Intel·lectual.
La mostra definitiva de l’estudi la formen 46 individus,
31 homes i 15 dones. 15 presentaven Discapacitat Intel·
lectual Síndrome de Down (SD), 16 Discapacitat Intel·
lectual no síndrome de Down (noSD) i 15 no presentaven
Discapacitat Intel·lectual (PG). Tots ells practicaven algun
tipus d’activitat física o esportiva.
Les proves administrades van ser: Velocitat 20 m; Dina·
mometria manual a 0 i 30º; Dinamometria de Cames a 120
i 90º amb suport a la paret i sense; Course Navette i 20 m
Shuttle Run.
Les adaptacions realitzades han demostrat la seva ade·
quació per a la població SD i no SD, encara que s’evidencia
que aquestes poblacions necessiten no solament un procés
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de familiarització amb els tests administrats sinó un verita·
ble aprenentatge de les proves.
Els resultats obtinguts indiquen que:
• H i ha diferències significatives entre poblacions;
aquestes es troben entre les poblacions SD i PG i entre
les poblacions no SD i PG.
• La prova de velocitat realitzada, encara que fiable,
no és vàlida en poblacions amb Discapacitat Intel·
lectual.
• Es pot mesurar la força isomètrica mitjançant dina·
mometria manual administrada indistintament a
30 i a 0 graus. Aquesta valoració de la força local es
presenta com a un índex general de condició física.
• L’angle de flexió de cames en la dinamometria per al
mesurament interfereix en els resultats obtinguts. A
més a més, hi ha una millora en la seva administra·
ció, execució i resultats quan es realitza amb suport

a la paret, independentment de l’angle de flexió.
• E l mesurament de la força de cames amb el dinamò·
metre en la població amb Discapacitat Intel·lectual
(SD i no SD) s’ha de realitzar en un angle de 90º i amb
suport a la paret.
• No es pot fer un ús indiferent de les proves per a l’ava·
luació de la capacitat aeròbica Course Navette i 20 m
Shuttle Run.
Malgrat la dificultat de reclutar persones amb Disca·
pacitat Intel·lectual per a la realització d’estudis científics,
calen futurs treballs amb un nombre major de partici·
pants, perquè tot i que s’han obtingut valors de referèn·
cia, seria interessant l’obtenció de dades normalitzades;
hi contribuiria la realització de procediments d’avaluació
senzills i de fàcil administració, que s’incloguessin en les
exploracions habituals per a la prescripció d’exercici físic en
aquestes poblacions.
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