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La pilota valenciana és un esport tradicional molt 
arrelat a la Comunitat Valenciana. Les modalitats es-
cala i corda i raspall es practiquen en trinquets amb 
problemàtiques concretes —abandonament, absència 
d’estudis de millora i carència de normativa que es-
tableixi les característiques biomecàniques dels trin-
quets— com a resultat de la interacció entre el jugador i 
la pilota i el paviment. No s’han trobat investigacions epi-
demiològiques, ni estudis que relacionin l’esmorteïment 
i la fricció amb l’epidemiologia i/o amb la millora del 
rendiment esportiu en aquest esport. 

L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és analitzar i avaluar 
els trinquets de pilota valenciana a través d’estudis sobre 
la percepció de molèsties corporals, d’opinió i mecànics. 

Els estudis fets van ser: 

•   Estudi sobre la percepció de molèsties corporals uti-
litzant enquestes. 

•   Estudi d’opinió-identificació d’especificacions que ha 

de complir un trinquet de qualitat, utilitzant la tècni-
ca grup de discussió. 

•   Selecció de  la mostra:  10  trinquets  separats  en dos 
grups segons el seu estat de conservació.

•   Estudi  horitzontal  d’opinió  de  trinquets  mitjançant 
enquestes a jugadors de pilota. 

•   Estudis  mecànics  amb  adaptació  de  l’instrumental 
i procediments d’assaig presents en la normativa 
d’altres esports. 

Els resultats mostren un altíssim índex de molèsties 
corporals entre els pilotaris (97,8 %), i destaca que més del 
80 % ha de deixar de jugar per facilitar la recuperació. Entre 
les molèsties del membre inferior destaquen les de turmell 
pel seu alt índex d’aparició (39,6 %) i les de genoll per la 
seva gravetat (16,5 %). 

Els estudis d’opinió fets a jugadors revelen diferències 
estadísticament significatives entre els dos grups de trin-
quets. Així, els catalogats “en bon estat” tenen una millor 

valoració general del paviment  i  de  la  instal•lació.  Igual-
ment, van opinar que la pilota roda i bota més als pavi-
ments del grup “en bon estat” (p < 0,05). 
S’han trobat diferències mecàniques significatives entre 

grups en les variables següents: fricció rotacional i longi-
tudinal, bot vertical i velocitat de sortida després del bot 
angulós en parets i paviment (p < 0,05). Així mateix, s’ha 
establert una sèrie de rangs per definir els trinquets de 
bona qualitat. 

Moltes de les molèsties que pateixen els pilotaris, 
sobretot en el membre inferior i al raquis, poden ser 
degudes al mal estat de conservació que presenten els 
paviments de molts dels trinquets estudiats. Aquests, 
no tenen normes que serveixin per determinar quins 
valors mecànics garanteixen un rendiment òptim i una 
pràctica segura de l’esport. Tenint en compte els resul-
tats obtinguts en aquesta tesi es planteja una futura 
norma per als trinquets que comporti més qualitat i 
gaudi de la pràctica de pilota.
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Resum
Objectiu: Conèixer el nivell de pràctica d’activitat física 

(AF) i la composició corporal, així com determinats parà-
metres relacionats amb el benestar i estils de vida saluda-
bles en adolescents escolars andalusos.

Metodologia: És un estudi descriptiu, quantitatiu i 
transversal mitjançant enquestes. Es va fer un mostrat-
ge aleatori per conglomerats i estratificat amb assigna-
ció simple. La mostra va ser de 2.293 subjectes d’entre 
13 i 16 anys (14,18  1,28) del curs escolar 2008-2009, 
repartits entre 16 IES d’Andalusia comprenent les 8 pro-
víncies andaluses,  el 50,2 % dels quals eren noies  i  el 
49,8 % nois.  Es  va utilitzar un paquet de qüestionaris 

relatius a la pràctica d’AF, sedentarisme, escola, salut, 
imatge corporal  (IC),  satisfacció de vida  (SV)  i els mo-
tius de pràctica d’AF. En la presa de dades, el professorat 
d’educació física va passar tots els qüestionaris seguint 
un protocol estandarditzat. Es va comptar amb les au-
toritzacions pertinents, tot segons la Declaració d’Hèl-
sinki (2008). L’anàlisi estadística es va fer mitjançant el 
programa informàtic SPSS per a Windows (versió 15.0), 
i es va fer una anàlisi de freqüències i taules de contin-
gència (utilitzant com a prova de contrast de variàn cies 
la prova khi quadrat) i de correlació de Pearson, amb un 
nivell de confiança del 95 %.

Resultats i discussió: Els barons, els subjectes mesomorfs 
i els que gaudeixen de millor salut són els més actius. Igual-
ment, els barons són els que gaudeixen de millor salut i nivells 
més elevats d’IC i SV que les dones. Així mateix, les noies estan 
menys motivades envers  l’AF, són més responsables amb les 
tasques escolars i tenen una IC més deteriorada. A més a més, 
l’edat correlaciona negativament amb l’AF, salut i escola. 

Conclusions: Els barons presenten nivells d’AF, motivació 
i salut superiors a les dones; la pràctica d’AF i la satisfacció 
amb l’escola disminueixen amb l’edat; els subjectes amb 
millor salut són els que evidencien una major SV; els nois 
estan més satisfets amb la seva IC que les noies.

Activitat física i composició corporal en escolars andalusos d’entre 13 i 16 anys. 
Anàlisi de la qualitat de vida i motius que indueixen a la pràctica d’activitats fisicoesportives

Physical Activity and Body Composition in Andalusian Schoolchildren aged 13-16. Analysis of Quality of Life and the Reasons 
that Lead to the Practice of Physical and Sports Activities

Autor: José Enrique Moral García 
 Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació 
 Universidad de Jaén (Espanya)

Paraules clau:  activitat física, sedentarisme, escola, salut, satisfacció de vida,
imatge corporal, motius pràctica fisicoesportiva, escolars adolescents

Keywords: physical activity, sedentary lifestyle, school, health, life satisfaction, body image, reasons for doing physical and sports activity, teenage schoolchildren

Data de lectura: 8 de juny de 2010

Director: Dr. Emilio J. Martínez López
 Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació 
 Universidad de Jaén (Espanya)


