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Resum 

La finalitat d'aquest treball ha estat conèixer i entendre la percepció de la 

importància de l’educació física segons el clima motivacional a les classes 

d’educació física amb l'objectiu d'establir una estratègia educativa per 

incrementar la pràctica d'activitat física. S'ha emprat una mostra de 137 

alumnes (64 noies i 73 nois) amb una edat mitjana de 13,1 anys 

(SD=1,034). S'han utilitzat dos instruments validats per avaluar la 

importància i utilitat de l’educació física (IEF) i la percepció del clima 

motivacional (PMCSQ-2) i s'han dut a terme 3 grups de discussió. Els 

resultats mostren una alta qualificació quantitativa en la importància de 

l'educació física (IEF1), però les puntuacions obtingudes tant 

qualitativament com quantitativament mostren que globalment la 

importància atribuïda a l’assignatura és moderada o baixa. S'observa una 

predominança del clima tasca respecte al clima ego i una correlació positiva 

significativa entre el clima tasca i la importància i la utilitat de l'educació 

física. Aquest estudi suggereix per tal d'augmentar la percepció significativa 

de la importància de l'educació física, juntament amb la promoció d'un clima 

motivacional orientat a la tasca, que fomentarà un context que els permetrà 

gaudir, divertir-se i assolir fites d'assoliment en les diferents tasques 

realitzades, cal realitzar i promoure continguts propis de la dimensió 

activitat física i salut per remarcar la importància i la utilitat d’un estil de 

vida actiu i saludable. 

Paraules clau: educació, importància educació física, clima motivacional, 

activitat física.  
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Abstract 

The main goal of this work has been to know and understand the perception 

of the importance of physical education according to the motivational 

climate in physical education classes with the aim of establishing an 

educational strategy to increase the practice of physical activity. A sample 

of 137 students (64 girls and 73 boys) was used, with an average age of 

13.1 years (SD = 1.034). Two validated instruments have been used to 

evaluate the importance and usefulness of physical education (IEF) and the 

perception of motivational climate (PMCSQ-2) and 3 discussion groups have 

been carried out. The results show a high quantitative qualification in the 

importance of physical education (IEF1), but the scores obtained both 

qualitatively and quantitatively show that globally the importance attributed 

to the subject is moderate or low. There is a predominance of the task 

climate with respect to the ego climate and a significant positive correlation 

between the task climate and the importance and usefulness of physical 

education. This study suggests increasing the significant perception of the 

importance of physical education, along with the promotion of a task-

oriented motivational climate, which will foster a context that will allow 

them to enjoy, have fun and achieve achievement goals in the different 

tasks performed, it is necessary to carry out and promote contents of the 

physical activity and health dimension to emphasize the importance and 

usefulness of an active and healthy lifestyle. 

Keywords: education, importance of physical education, motivational 

climate, physical activity.  
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1. Introducció 

A continuació es mostra el meu treball final de màster que tracta sobre la 

percepció de la importància de l’educació física i la seva relació amb el clima 

motivacional en l'alumnat₁ d'educació secundària a les classes d’educació 

física.  

Aquest treball té com a objectiu principal establir una estratègia educativa a 

través de l’educació física per tal de revertir l’actual situació d’inactivitat 

física de la població adolescent. Per fer-ho, es pretén conèixer i entendre la 

percepció de la importància de l’educació física segons la percepció del 

clima motivacional a les classes d’educació física en l’alumnat de 

secundària.  

Els motius que m'han portat a realitzar aquesta investigació han estat 

principalment la meva vinculació i motivació cap a l'àmbit de l'educació 

física i la salut. Considero com a eix fonamental de l'educació física la 

transmissió i promoció de l'activitat física i dels hàbits saludables. D'altra 

banda, sempre he tingut la curiositat per entendre els processos 

motivacionals que es donen a l'aula i quina importància té el professor/a en 

ells.  

L’estructura del treball d’investigació és la següent:  

El treball s’inicia amb el marc teòric on es contextualitza i es justifica la 

problemàtica d’estudi. A continuació es mostra la metodologia de la 

investigació. Per acabar, s’exposen els resultats, la discussió i les 

conclusions del treball.  

 

 

 

 

 

₁  En el treball es faran servir els termes alumnat i alumnes indistintament com a sinònims, 

incloent en els dos casos el gènere femení i masculí.   
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2. Marc teòric 

2.1 L’educació  

En aquest primer apartat s’introduiran i es descriuran diversos conceptes 

claus, que serviran per establir les bases teòriques del treball.  

2.1.1. Definició 

La paraula “educació” apareix per primer cop documentada en obres 

literàries escrites en castellà al segle XVII. Aquest terme té un doble origen 

etimològic educere i educare, que els seus significats poden ser 

complementaris o oposats segons la perspectiva que s’adopti (del Pozo, 

Álvarez, Luengo, i Otero, 2004). El verb llatí educere significa "conduir fora 

de", "extreure de dins cap a fora", des d'aquesta posició, l'educació s'entén 

com el desenvolupament de les potencialitats del subjecte basat en la 

capacitat que té per desenvolupar-se. En canvi, el terme educare s'identifica 

amb els significats de "criar", "alimentar" i es vincula amb les influències 

educatives o accions que des de l'exterior es duen a terme per formar, 

criar, instruir o guiar a l'individu. Es refereix per tant a les relacions que 

s'estableixen amb l'ambient que són capaces de potenciar les possibilitats 

educatives del subjecte. L’educació es concreta en la inclusió dels subjectes 

en la societat a través del procés de socialització (del Pozo et al., 2004). En 

l'actualitat es tendeix a la complementarietat, entenent-se l'educació com el 

conjunt d'influències externes (socialització) que permeten el 

desenvolupament de les potencialitats internes del subjecte 

(individualització).  

2.1.2. Ensenyament i aprenentatge 

L'ensenyament és l'agent que influeix intencionadament en l’educand 

perquè aprengui. En canvi, l'aprenentatge és l'efecte de l'educació, són els 

canvis que es produeixen en el subjecte que s'està educant com a 

conseqüència de les influències educatives i que són congruents amb les 

finalitats proposades. Quan es produeix l'aprenentatge desitjat, diem que 

s'han aconseguit els objectius educatius, com a conseqüència de la 

planificació de l'ensenyament. L'aprenentatge és un procés que es produeix 

en el subjecte, que és l'objectiu de l'educació, en aquest cas intencional i 
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planificat; mentre que l'ensenyament, el seu disseny i posada en acció, és a 

càrrec de la persona que educa (del Pozo et al., 2004). 

2.1.3. Educació formal, no formal i informal 

L'educació formal correspon al model d'educació sistemàtica, organitzada, 

estructurada i administrada d'acord amb un determinat conjunt de lleis i 

normes, presentant un currículum força rígid pel que fa als objectius, al 

contingut i a la metodologia. Correspon al procés educatiu normalment 

adoptat per les escoles, instituts i universitats. Les institucions 

d'ensenyament formal estan organitzades administrativament, físicament i 

curricularment i requereixen als alumnes una assistència mínima a l'aula. 

En canvi l’educació no formal és aquella que es duu a terme fora de les 

institucions tradicionals però també té un caràcter estructurat i intencional 

per l’aprenent. Totes aquelles activitats que es duen a terme fora de l’àmbit 

escolar que tenen un currículum més flexible i una metodologia capaç 

d’adaptar-se als interessos i necessitats dels estudiants (Zaki, 1988).  

L'educació informal és bastant diversa de l'educació formal i, en particular, 

de l'educació no formal, encara que en alguns casos és capaç de mantenir 

una estreta relació amb totes dues. És el procés educatiu no organitzat ni 

estructurat, provinent d’influències de la vida diària i on no hi ha control 

sobre les activitats realitzades. L'educació informal no necessàriament es 

refereix a la provisió de títols o diplomes; només complementa l'educació 

formal i no formal. Alguns exemples són la lectura d’articles científics, veure 

la televisió o visitar museus (Zaki, 1988).  

2.2. Comunitats educatives  

Un cop vist les bases generals sobre l’educació, caldrà conèixer quins són 

els seus entorns, és a dir, les comunitats educatives. 

2.2.1. Que són les comunitats educatives 

El concepte de comunitat, del llatí communitas –atis, es refereix a la idea 

d’unitat de convivència, o sigui, a una realitat comuna en la qual la 

individualitat queda transcendida per la participació i la comunicació 

(Martínez-Otero, 2006). Aquest concepte conté la nota essencial de “comú”, 

és a dir, quelcom que uneix a un grup de persones. L’element més 

significant d’unió en una organització social són les metes, per tant, els que 
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participen en una comunitat comparteixen patrons d’activitats cap a uns 

mateixos objectius (del Pozo et al., 2004). 

Si apliquem aquest concepte a l’univers de l’educació, ens trobem que la 

societat global, a través dels seus òrgans polítics de representació, fixa una 

sèrie de finalitats en l’escenari de l’educació formal i tracta d’implicar a 

totes les parts interessades en l’assoliment d’aquestes metes. Cal destacar, 

que el concepte “comunitat educativa” té en la pràctica, una intima 

connexió amb l’educació formal. La comunitat educativa està composada 

per un conjunt de subsistemes que es relacionen, interactuen i tenen 

objectius comuns. La família i l’escola són els principals microsistemes en 

els que els educands es desenvolupen, mentre que la comunitat educativa 

seria el mesosistema en la que s’interrelacionen ambdós microsistemes (del 

Pozo et al., 2004).  

2.2.2. El paper de la comunitat escolar  

Generalment, la comunitat educativa per antonomàsia és la família, ja 

que és la primera i més important comunitat educacional (Martínez-

Otero, 2006). Tot i això, el sistema educatiu escolar és l’àmbit idoni per 

organitzar i facilitar el desenvolupament dels educands, ja que cap altre 

espai educatiu posseeix la capacitat, el sistema i els recursos dels quals 

disposa l’escola (del Pozo et al., 2004). Ara bé, les institucions escolars no 

han d'operar de forma aïllada, sinó en un marc més ampli en el qual la 

participació de la família és també imprescindible.  

2.3. El paradigma competencial  

En aquest apartat s’explicarà com està basat el sistema educatiu escolar en 

la societat actual.  

2.3.1. Definició 

El concepte de “competència” va ser plantejat inicialment per David 

McClelland a finals del segle vint, com una reacció davant la insatisfacció 

amb les mesures tradicionals utilitzades per predir el rendiment en el treball 

(Vargas, 2007). 

Lleixà (2007) defineix el terme “competència” com la capacitat de 

respondre a demandes complexes i dur a terme diverses tasques de forma 
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adequada. Suposa una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, 

motivacions, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de 

comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció 

eficaç. 

2.3.2. El marc jurídic espanyol 

Des de diversos organismes internacionals (OCDE, Consell d'Europa) s'han 

realitzat estudis amb la finalitat d'establir directrius en l'àmbit educatiu que 

dotin a la joventut de la formació necessària per fer front als reptes de la 

societat actual. D'aquesta manera sorgeix el terme de competència bàsica o 

clau, que es refereix a tot allò que en la seva formació han d'adquirir els 

joves per a la seva realització personal i per ser aptes d’exercir una 

ocupació que alhora sigui beneficiosa per a la societat. S’ha vist la 

necessitat d'incloure les competències bàsiques en el currículum, d'acord 

amb les directrius europees. Les competències bàsiques complementen els 

elements del currículum, és a dir, els objectius, els continguts i els criteris 

d'avaluació amb els quals es posen en relació i garanteixen el seu 

tractament educatiu en el dia a dia escolar (Lleixà, 2007). 

Actualment, el marc jurídic espanyol es regula en base a la Llei Orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa que va 

modificar en sis articles i una disposició addicional la Llei Orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, d’Educació. En ella s’estableix el currículum, que és la 

regulació dels elements que determinen els processos d'ensenyament i 

aprenentatge per a cadascun dels ensenyaments.  

2.3.3. El marc jurídic català 

En marc educatiu català es regula en base a la Llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d'educació (LEC). D’acord amb l’article 97 de la LEC, els centres 

exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert en 

el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria, on es concreten les competències 

bàsiques, els continguts i els criteris d’avaluació. 

Dins d’aquest marc de referència, el Departament d’Ensenyament ha 

impulsat l’elaboració de diversos documents per al desplegament i concreció 

de les competències associades a les diferents matèries del currículum. A 
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més a més, s’ha elaborat un document corresponent a la competència 

bàsica de l’àmbit de l’educació física per a l’educació secundària obligatòria 

(Ramírez i Sarramona, 2015). 

Les vuit competències de l’àmbit de l’educació física, concretades en el 

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria, s’agrupen en quatre dimensions: activitat 

física saludable; esport; activitat física i temps de lleure; i expressió i 

comunicació corporal, que tenen una orientació de salut, competitiva, 

ludicorecreativa i estètica respectivament (Ramírez i Sarramona, 2015). 

Un dels principals objectius del currículum de secundària d’educació física 

de Catalunya segons el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, és el desenvolupament 

d’hàbits saludables, regulars i continuats. Així es mostra en la dimensió 

d’activitat física saludable descrita en les competències bàsiques de 

l’educació física (Ramírez i Sarramona, 2015) i en la seva competència 

primera “aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició 

física individual amb relació a la salut” i en la competència segona “valorar 

els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits 

saludables en la pràctica d’activitat física” (p. 8). Mentre que la primera 

competència es refereix a la pràctica d’activitat física per a la millora o 

manteniment dels nivells de condició física individuals, la segona inclou els 

hàbits tradicionalment associats a la mateixa pràctica d’exercici físic. Es 

tracta de donar sentit a la pràctica d’activitat física com a eina de millora de 

la salut i de la qualitat de vida, a partir del coneixement i la valoració dels 

efectes beneficiosos i perjudicials per a la salut que es poden derivar dels 

diferents estils de vida (Ramírez i Sarramona, 2015).  

2.4. L’activitat física  

A continuació, s’explicaran un seguit de conceptes bàsics relacionats amb 

l’activitat física així com també sobre l’educació física.  

2.4.1. Diferència entre activitat física, exercici físic i esport 

L’activitat física es defineix com qualsevol moviment que realitza l'ésser 

humà que implica el desplaçament dels diversos components corporals i que 

té com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme basal. 
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Poden ser realitzats durant la vida diària, en la feina, durant activitats de 

distracció, d’exercici o d’esport. L'exercici físic, per la seva banda, és un 

tipus d'activitat física planificada, estructurada i repetitiva en la qual algú 

participa amb l'objectiu establert de millorar alguna de les seves qualitats 

físiques. L'esport és l'activitat física organitzada, duta a terme en un marc 

reglamentat i competitiu de forma individual o grupal (Garita, 2006). 

2.4.2. Beneficis de l’activitat física 

La inactivitat física constitueix el quart factor de risc més important de 

mortalitat a tot el món, corresponent al 6% de les defuncions mundials. 

Només la superen la hipertensió (13%), el consum de tabac (9%) i l'excés 

de glucosa en la sang (6%).  

Està demostrat que l'activitat física practicada amb regularitat redueix el 

risc de cardiopaties coronàries i accidents vascular cerebrals, diabetis de 

tipus II, hipertensió, càncer de còlon, càncer de mama i depressió. A més, 

l'activitat física és un factor determinant en el consum d'energia, per la qual 

cosa és fonamental per aconseguir l'equilibri energètic i el control del pes 

(World Health Organization, 2010). 

L'evidència científica, pel que fa al grup d'edats de 5 a 17 anys, dóna suport 

a la conclusió que l'activitat física reporta beneficis fonamentals per a la 

salut de nens/es i joves. Alguns dels beneficis documentats són: millora de 

la forma física (tant de les funcions cardiorespiratòries com de la força 

muscular), reducció del greix corporal, perfil favorable de risc de malalties 

cardiovasculars i metabòliques, major salut òssia, i menor presència de 

símptomes de depressió. A més, l'activitat física està relacionada 

positivament amb la força muscular. Les activitats físiques que comporten 

un esforç ossi milloren tant el contingut en minerals com la densitat dels 

ossos (World Health Organization, 2010). 

2.4.3. Recomanacions generals d’activitat física  

Per als nens/es i joves d'aquest grup d'edat, l'activitat física consisteix en 

jocs, esports, desplaçaments, activitats recreatives, educació física o 

exercicis programats, en el context de la família, l'escola o les activitats 

comunitàries. Amb la finalitat de millorar les funcions cardiorespiratòries, 

musculars i la salut òssia es recomana que els nens/es i joves de 5 a 17 

anys haurien d'acumular un mínim de 60 minuts diaris d'activitat física 



   

14 
 

moderada o vigorosa. Aquesta activitat física diària hauria de ser, en la seva 

major part, aeròbica. Convindria incorporar, com a mínim tres vegades per 

setmana, activitats vigoroses que reforcin, en particular, els músculs i ossos 

(World Health Organization, 2010). 

2.4.4. Nivells d’activitat física a Espanya i a Catalunya 

Tot i l'àmplia evidència científica dels beneficis de la pràctica regular 

d'activitat física en població adolescent, el sedentarisme s'està configurant 

com un important problema en la infància i en l'adolescència, predominant 

els sedentaris enfront dels físicament actius. De fet, només el 28% dels 

nens i el 16% de les nenes espanyoles d'entre 12 i 17 anys realitzen la 

quantitat d'exercici físic recomanat per a la seva edat, és a dir, 60 minuts 

d'exercici al dia, almenys cinc dies a la setmana (Martínez-Gómez et al., 

2010). 

Els nivells de pràctica d’activitat física a Espanya són baixos, sent un 40,8% 

dels adolescents d’entre 12-18 anys que no practiquen activitat física 

(Tercedor et al., 2007). Les dades de prevalença de sobrepès i obesitat 

infantil i juvenil a Espanya són molt elevades, situant-se a prop del 40%. En 

el grup d’edat d’entre 8-13 anys, l’excés de pes supera el 45% i el grup 

d’entre 14-17 és d’un 25.5% (Sánchez-Cruz, Jimenéz-Moleón, Fernández-

Quesada i Sánchez, 2013). A més a més, l’estat de condició física dels 

adolescents espanyols és pitjor en comparació a altres països i s’estima que 

1 de cada 5 adolescents espanyols, té un nivell de condició física indicativa 

de risc cardiovascular futur (Ortega et al., 2005). En els últims anys la 

reducció de la pràctica d’activitat física de manera habitual s'ha vist 

reforçada com a conseqüència de la quantitat d'hores que els nens passen 

asseguts a l'escola, l'ús del transport motoritzat per desplaçar-se i la 

proliferació d'activitats d'oci tecnològic que inciten al sedentarisme (Isorna, 

Rial, i Vaquero-Cristóbal, 2014).  

Pel que fa a Catalunya les xifres són lleugerament inferiors, el 25,1% de la 

població de 6 a 14 anys no ha participat cap dia o gairebé cap dia del mes 

en jocs d’esforç físic o esports (Generalitat de Catalunya, 2015). Catalunya 

és una de les comunitats autònomes que presenta uns nivells d’obesitat 

més baixos, tot i que encara segueixen sent molt elevats, prop d’un 32% 
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dels nens/es d’entre 8 a 17 anys segons les últimes dades de l’enquesta de 

salut de la població catalana (Generalitat de Catalunya, 2015). 

El principal motiu per no practicar esport en joves d’entre 15 i 24 anys a 

Catalunya, és “per mandra o desgana” seguit del “cansament dels estudis” i 

finalment per què “no agrada l’activitat” (Observatori Català de l’Esport, 

2012). En canvi, els motius per fer-ho són “per fer exercici”, “per mantenir 

i/o millorar la salut” i “per mantenir la línia” (Observatori Català de l'Esport, 

2016). Sembla que la motivació té una importància vital en la participació 

dels nens, adolescents i joves en la pràctica física esportiva en el temps 

d'oci (Isorna et al., 2014) i també la preocupació que tenen per la seva 

imatge corporal.  

2.4.5. El paper de l’educació física en la promoció d’activitat física 

Diversos autors remarquen la importància de la implicació directa de les 

comunitats sanitàries i educatives per solucionar aquest problema (Ortega 

et al., 2005), i en especial de l’educació física, ja que escollir l’estratègia 

pedagògica apropiada pot ser clau per canviar l’actitud davant l’exercici i 

incrementar la seva pràctica, així com desenvolupar estils de vida 

saludables (Digelidis, Papaioannou, Laparidis, i Christodoulidis, 2003; 

Wechsler, Devereaux, Davis, i Collins, 2000). 

L'educació física centra la seva acció educativa en l'adquisició d'una cultura 

corporal i en el desenvolupament de la motricitat, posa en contacte a 

l'alumnat simultàniament amb l'entorn físic, social i cultural. Si a això 

afegim que és una àrea que prioritza els continguts actitudinals i 

procedimentals, no podem posar en dubte que constitueix una matèria 

privilegiada per contribuir a l'adquisició de les competències bàsiques del 

currículum en relació a un estil de vida saludable (Lleixà, 2007). 

Així doncs, la preocupant situació d’aquestes xifres, fa augmentar la 

necessitat de buscar estratègies educatives per part del professorat 

d’educació física per revertir la situació actual i incrementar el nivell de 

pràctica física en els nois i noies de secundària. Per tal d’augmentar el nivell 

de pràctica física en els adolescents i fomentar l’adquisició d’hàbits 

saludables, és bàsic entendre els processos motivacionals que es 

desenvolupen durant les classes d’educació física.  
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2.5. La motivació 

2.5.1. Definició 

La paraula motivació prové del llatí motivus o motus, que significa "causa 

del moviment". Bisquerra al (2000) descriu la motivació com "un constructe 

teòric-hipotètic que designa un procés complex que causa la conducta. En la 

motivació intervenen múltiples variables (biològiques i adquirides) que 

influeixen en l'activació, direccionalitat, intensitat i coordinació del 

comportament encaminat a aconseguir determinats objectius" (p. 165). Així 

doncs, estar motivat significa ser mogut a fer alguna cosa. Una persona que 

no sent ímpetu o inspiració per actuar és aquella que no està motivada, en 

canvi algú que se sent amb energia o activat cap a un final es considera que 

està motivat (Ryan i Deci, 2000). 

2.5.2. Perspectives de la motivació  

El marc teòric explicatiu de com es produeix la motivació o quines són les 

variables determinants, són qüestions que depenen de l'enfocament 

psicològic que s'adopti. Dintre de l’estudi de la motivació de l’alumne/a, és a 

dir, què el porta a seguir una conducta determinada, es troben diverses 

perspectives d’investigació (Weinberg i Gould, 1996, citat per Elvira, 2005): 

1. La primera se centra en el participant, considerant que la conducta és 

una funció de característiques individuals, el que explica que algunes 

persones estiguin més motivades que altres, a causa de pròpia 

personalitat i atenent als seus interessos i necessitats. 

2. La segona se centra en la situació, és a dir, el nivell de motivació que 

guia la conducta depèn de la situació concreta en què s’està actuant, 

dintre d’aquesta perspectiva cal considerar, com a part d’aquesta 

situació, la dinàmica d’una classe o l’estil del mestre.  

3. La tercera és la que integra les dues anteriors, considera la motivació 

com el resultat de la interacció entre els factors del participant i els 

factors situacionals. És la perspectiva interaccional, que ha generat 

totes les teories sociocognitives.  
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2.5.6. La teoria d’autodeterminació  

Les dues teories sociocognitives principalment utilitzades per entendre la 

motivació, així com per entendre les conductes d’execució dels subjectes, 

són la teoria de metes d’assoliment i la teoria d’autodeterminació (Moreno, 

Jiménez, Gil, Aspano, i Torrero, 2011).  

La teoria d’autodeterminació analitza el grau en què les conductes humanes 

són volitives o autodeterminades. Entenen que la motivació no és un 

fenomen unitari. Les persones no només tenen diferents quantitats de 

motivació, sinó que també diferents tipus de motivació. Pot variar el nivell 

de motivació i també l’orientació d’aquesta motivació, és a dir, quin tipus de 

motivació (Ryan i Deci, 2000). 

Estableixen dos tipus de motivacions, la motivació intrínseca, que es 

refereix a fer alguna cosa perquè és inherentment interessant o agradable, i 

la motivació extrínseca, que fa referència a fer alguna cosa perquè condueix 

a un resultat separable. És a dir,  la motivació intrínseca es defineix com la 

realització d'una activitat per a les seves satisfaccions inherents més que 

per algunes conseqüències separables. Quan es motiva intrínsecament una 

persona es mou per actuar per la diversió o desafiament que comporta, en 

lloc de produir, pressions o recompenses externes, en canvi la motivació 

extrínseca és una construcció que es refereix quan es duu a terme una 

activitat per obtenir un resultat separable (Ryan i Deci, 2000). 

2.6. La Teoria motivacional de les Metes d'Assoliment  

Un cop descrit breument el concepte de motivació segons la teoria 

d'autodeterminació, s'explicarà més detalladament la teoria de les metes 

d'assoliment, ja que aquest treball s’emmarcarà dins de la perspectiva 

interaccional i en especial es basarà en la teoria motivacional de les metes 

d’assoliment (TMA). 

Aquesta teoria ha estat explicada àmpliament en el context educatiu, amb 

la qual s'ha demostrat la relació que s'estableix entre els objectius 

d'assoliment dels subjectes, el clima motivacional percebut del context en el 

qual s'està immers i la influència dels “altres significatius”, és a dir, les 

persones que, des dels diferents àmbits en els quals actua el subjecte, 
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emeten els senyals que seran percebuts pels subjectes com les claus de 

l'èxit o el fracàs (Elvira, 2005). 

El fonament bàsic d’aquesta teoria és que les persones som organismes 

intencionals, dirigits pels nostres objectius i que actuem de forma racional 

d’acord amb ells. El principal objectiu dels entorns d’assoliment, com per 

exemple l’escola, consisteix en mostrar competència o habilitat. Les metes 

són els determinants de la conducta, ja que els subjectes, d’acord amb la 

consecució o no d’aquestes metes, defineixen l’èxit o el fracàs (Nicholls, 

1984). 

2.6.1. L’orientació motivacional  

El concepte de competència o habilitat, pot variar d’un individu a un altre, 

de tal manera que segons el criteri que s’adopti per jutjar la competència, 

variarà el que es coneix com tipus d’orientació motivacional (Elvira, 2005). 

Les persones tenim dues formes diferents de valorar la competència o 

habilitat en entorns d’assoliment. Una manera consisteix a jutjar l’habilitat 

en funció de la comparació social amb els altres, de manera que l’èxit és 

quan es mostra més habilitat cap als altres (orientació a l’ego), l'altre idea 

d’habilitat està basat en el nivell de domini de la tasca que s’està duent a 

terme, ignorant en aquest cas la comparació social com font de 

competència (orientació a la tasca) (García, Santos-Rosa, Jiménez, i 

Cervelló, 2005). 

La primera orientació cap a l’ego, es jutja l’habilitat en funció de la 

comparació social dels altres i s'assoleix l’èxit quan es mostra més habilitat 

cap als altres. En canvi, en la segona orientació cap a la tasca, el judici 

d'èxit es basa en el nivell de domini de la tasca que s’està duent a terme, 

obviant la comparació social (García et al., 2005). 

Així doncs, l'orientació motivacional es refereix a la disposició individual cap 

a un tipus o un altre d'implicació (ego o tasca) independentment de la 

situació o context en què el subjecte es troba. Un subjecte pot presentar 

una baixa orientació a l'ego i una elevada orientació a la tasca o viceversa, 

pot presentar una baixa orientació en ambdós o, d'altra banda, presentar 

una alta orientació tant a l'ego com a la tasca (Elvira, 2005).  
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2.6.2. El clima motivacional 

Segons la TMA l'entorn en què es veu exposat l’estudiant condiciona tant 

l’orientació de metes que presenta, com certes conductes que apareixen en 

les classes d’educació física (García et al., 2005). Aquest entorn és 

l’anomenat clima motivacional. El clima motivacional va ser descrit per 

primera vegada per Ames (1992) i es defineix com tot el conjunt de senyals 

socials i contextuals a través de les quals els agents socials relacionats, en 

aquest cas els professors/ores d’educació física, defineixen les claus de l’èxit 

i el fracàs.  

Aquests factors situacionals que són percebuts pels subjectes, afecten els 

diferents aspectes tant cognitius, afectius com conductuals, com és el cas 

de les orientacions motivacionals.   

2.6.3. L’estat d'implicació 

L’estat d’implicació és la disposició motivacional que un subjecte adopta en 

una situació concreta, i depèn de l’orientació motivacional de l’individu i del 

clima motivacional (García et al., 2005). 

 

 

Il·lustració 1. Determinants de l'estat d'implicació motivacional. Extret d’Elvira (2005). 
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L’estat d’implicació és el resultat de la interacció entre el tipus d’orientació 

motivacional i les demandes del context particular en què es troba el 

subjecte. Els factors situacionals, condicionants de l’estat d’implicació, 

determinen, tal com es coneixen en la teoria de les metes d’assoliment, el 

clima motivacional. L'estat d'implicació pot tenir dos besants, a la tasca o a 

l'ego. Quan una persona es troba en un estat d’implicació a la tasca, la 

meta del seu comportament és dominar la tasca i aconseguir-lo aportarà un 

augment dels mateixos sentiments de competència. En canvi, quan 

l’individu es troba en un estat d’implicació a l’ego, l’objectiu és la 

demostració de superior capacitat respecte als companys/es. L’interès se 

centra en tasques en les quals poca gent hagi obtingut èxit i així pot 

presumir d’alta capacitat (Elvira, 2005). 

La rellevància de les variables situacionals o de les variables disposicionals 

dependrà de la força que prenen les variables situacionals i de les arrelades 

que estiguin les predisposicions individuals. En una situació en què no es 

premia clarament una orientació o l'altra, les disposicions individuals, és a 

dir, l'orientació motivacional serà la que determini l’estat d'implicació. 

Contràriament, quan els senyals que es perceben en l'entorn esdevinguin 

un tipus o l'altre d'orientació, els subjectes actuaran d'acord amb aquests 

senyals, sent els seus comportaments molt més homogenis que en el cas 

anteriorment hipotetitzat (Nicholls, 1984). 

Així, una persona per cada entorn diferent, pot mostrar diferents 

implicacions motivacionals.  
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Il·lustració 2. Relacions que s’estableixen entre els diferents constructes de la teoria de 

metes. Extret de García et al. (2005). 

Els entorns en els quals està exposat l’estudiant condicionen tant 

l’orientació de metes que presenta com certes conductes que apareixen en 

les classes d’educació física. Aquests senyals que conformen el clima 

motivacional poden manipular-se per crear diferents climes motivacionals, 

de manera que els factors situacionals prenguin força i d’aquesta manera 

pugui influir sobre l’estat d’implicació motivacional dels subjectes. El clima 

motivacional que es fomenti en les classes d'educació física, té una gran 

importància en el comportament motivacional de l’alumnat (García et al., 

2005). 
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2.7. El clima motivacional en les classes d’educació física  

Únicament amb la participació esportiva no és suficient per obtenir tots els 

beneficis que comporta la pràctica esportiva i establir hàbits d’activitat física 

en els adolescents. Les persones que organitzen, gestionen i posen en 

pràctica les activitats esportives, són el principal vehicle de transmissió de 

valors positius que tenen com a última finalitat incrementar la pràctica física 

dels adolescents. Per aquesta raó, el rol dels professors/ores d’educació 

física és fonamental en l’activitat física i principalment en edats joves (Mora, 

Cruz, i Sousa, 2013).  

És per això que el professorat d’educació física hauria de tenir en compte 

que el fracàs de les seves classes, no és únicament fruit dels alumnes que 

no els permeten realitzar les sessions, sinó que haurien de revisar els seus 

mètodes o estratègies d’ensenyament i canviar si és necessari per poder 

donar resposta educativa a tots i cada un dels alumnes que tenen a la 

classe (Moreno et al., 2011). Per tal d’aconseguir l’èxit en les classes 

d’educació física, diversos autors han esmentant que s’ha de fomentar 

principalment un clima motivacional orientat a la tasca per tal d’afavorir 

l’aprenentatge i evitar que els estudiants caiguin en la desmotivació 

(Moreno et al., 2011; Treasure i Robert, 2001). I no només això, sinó que 

un clima motivacional orientat a la tasca generat pel docent, es relaciona 

amb majors qualificacions acadèmiques, en canvi un clima motivacional 

orientat a l’ego es relaciona un menor rendiment acadèmic. Aquests 

resultats suggereixen que les estratègies motivacionals o mètodes 

pedagògics utilitzats pel docent d'educació física podrien provocar que 

l'alumnat percebi que el seu esforç s'avalua d'acord amb la seva progressió 

i no amb la comparació amb els seus companys/es, el que podria comportar 

uns millors resultats acadèmics (Sevil, Aibar, Abós, i García, 2017).  

A més a més, mitjançant un clima motivacional adreçat a la tasca es 

fomenta l'interès intrínsec en l'educació física (Granero-Gallegos i Baena-

Extremera, 2014; Gutiérrez, 2014; Wang, Liu, Chatzisarantis, i Lim, 2010) 

així com també una major diversió i menor ansietat, en comparació amb un 

clima que involucri a l'ego (Liukkonen, Barkoukis, Watt, i Jaakkola, 2010). 

També s’ha observat que el clima orientat a la tasca prediu positivament els 

objectius socials de relació i responsabilitat i la competència percebuda 
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(Coterón, Franco, Pérez-Tejero, i Sampedro, 2013; González-Cutre, Sicilia, 

Moreno, i Fernández-Balboa, 2009). 

D’altra banda s’ha relacionat el clima tasca amb una major disciplina durant 

les classes. Quan l'alumne es troba immers en un clima motivacional que 

implica la tasca, centrarà la seva atenció en la millora de la seva 

competència enfront de la mateixa i estarà entretingut en això, pel que no 

es produiran per la seva part conductes disruptives. Això és degut al fet que 

en molts casos les causes de les conductes indisciplinades per part de 

l’alumnat són fruit de l'avorriment durant les classes. En un clima 

motivacional que impliqui a l'ego, els alumnes voldran ser els millors, es 

compararan amb els altres companys i serà més probable que apareguin 

comportaments no desitjables (Moreno et al., 2011).  

Per tant, no només el professor/a d'educació física té una especial 

rellevància i importància en l’augment o la millora de la valoració que els 

alumnes realitzen de l'assignatura, sinó pel fet que el clima que creï 

reforçarà l'orientació disposicional a la tasca i fomentarà un context que els 

permetrà gaudir, divertir-se i assolir fites d'assoliment en les diferents 

tasques realitzades, augmentant amb això l'adherència a l'exercici físic i 

l'activitat física (Jiménez, García, Santos-Rosa, Moreno, i Cervelló, 2010). 

Per tal de fomentar climes que afavoreixen l’aprenentatge, el professor/a ha 

de proposar tasques desafiants per cada alumne/a, metes amb dificultat 

personalitzades, ensenyar continguts sobre el desenvolupament de la 

competència i la promoció de la salut, ajudar als alumnes a superar les 

seves dificultats mitjançant comentaris informatius, promoure l’autonomia, 

estimular l’assoliment personal i el del grup i mostrar-se accessible a tots 

els alumnes (Gutiérrez, Ruiz, i López, 2011).  

Pot resultar de gran interès pel professorat valorar la interpretació 

subjectiva que els subjectes realitzen de l’ambient en el qual estan 

immersos, és a dir, la percepció del clima motivacional. Però sovint, la 

percepció del clima motivacional dels alumnes i la dels professors/ores no 

coincideixen. Així doncs, molts professors/ores pensen que estan creant un 

determinat clima motivacional i els alumnes ho perceben de forma diferent, 

i aquesta discrepància produeix efectes negatius per tots dos (Gutiérrez et 

al., 2011). Una de les estratègies que el docent pot realitzar per 
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incrementar la pràctica física dels adolescents, és augmentar la seva visió 

de la importància de l’educació física que tenen, ja que s’ha relacionat 

positivament el desenvolupament d’hàbits de pràctica física amb la 

percepció de l’alumnat de la importància de l’educació física (Kilpatrick, 

Hebert, i Jacobsen, 2002). En aquest sentit s’ha relacionat la percepció de 

l’alumnat sobre el clima motivacional desenvolupat a classe amb quina 

valoració fan de l’educació física. S’ha observat que els alumnes que 

perceben un clima motivacional orientat a la tasca concedeixen l'educació 

física amb major importància afavorint així que l’alumnat assoleixi amb èxit 

els diferents objectius curriculars i ajudant-los a adquirir hàbits saludables 

(Moreno-Murcia, Zomeño, Marín, Ruiz, i Cervelló, 2013).  

2.8. Justificació  

Tot i l'àmplia evidència científica dels beneficis que comporta la pràctica 

regular d'activitat física en població adolescent (World Health Organization, 

2010), la falta d’activitat física en la infància i en l'adolescència és un greu 

problema. Només el 28% dels nois i el 16% de les noies espanyoles d'entre 

12 i 17 anys realitzen la quantitat d'exercici físic recomanat per a la seva 

edat (Martínez-Gómez et al., 2010) suposant un greu risc de salut futur 

(Ortega et al., 2005). La motivació té una importància vital en la 

participació en la participació dels nens/es, adolescents i joves en la 

pràctica física i esportiva (Isorna et al., 2014). El sistema educatiu escolar 

és el principal responsable per dur a terme aquest canvi necessari, ja que 

és l’àmbit idoni per organitzar i facilitar el desenvolupament dels educands, 

ja que cap altre espai educatiu posseeix la capacitat, el sistema i els 

recursos dels quals disposa l’escola (del Pozo et al., 2004) i en especial 

l’educació física té un paper fonamental per canviar l’actitud davant 

l’activitat física i incrementar la seva pràctica, així com desenvolupar estils 

de vida saludables (Digelidis et al., 2003; Mora et al., 2013; Wechsler et al., 

2000). 

Així doncs, la figura del professor/a d’educació física és fonamental pel 

foment de l’activitat física en edats joves (Mora et al., 2013). Els mètodes o 

estratègies d’ensenyament que utilitzi són bàsics per poder donar resposta 

educativa a cada un dels alumnes que tenen a la classe (Moreno et al., 

2011). 
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Són varis els autors que afirmen que per tal d’aconseguir l’èxit en les 

classes d’educació física, s’ha de fomentar principalment un clima 

motivacional orientat a la tasca per tal d’afavorir l’aprenentatge i evitar que 

els estudiants caiguin en la desmotivació (Moreno et al., 2011; Treasure i 

Robert, 2001). Una de les estratègies que el docent pot realitzar per 

incrementar la pràctica física dels adolescents, és augmentar la seva visió 

de la importància de l’educació física que tenen, ja que s’ha relacionat 

positivament el desenvolupament d’hàbits de pràctica física amb la 

percepció de l’alumnat de la importància de l’educació física (Kilpatrick et 

al., 2002). També s’ha relacionat la percepció de l’alumnat del clima 

motivacional tasca amb una major concepció sobre la importància de 

l’educació física, afavorint així que l’alumnat assoleixi amb èxit els diferents 

objectius curriculars i ajudant-los a adquirir hàbits saludables (Moreno-

Murcia et al., 2013). Per tant, no només el professor/a d'educació física té 

una especial rellevància en la millora de la valoració que els alumnes 

realitzen de l'assignatura, sinó pel fet que el mitjançant el clima que creïn 

podran augmentar l'adherència a l'exercici físic i l'activitat física (Jiménez et 

al., 2010). 

2.9. Objectius  

L’objectiu principal d’aquest treball és conèixer i entendre la percepció de la 

importància de l’educació física segons la percepció del clima motivacional a 

les classes d’educació física en l’alumnat de secundària.  

Es pretén conèixer quina visió té l’alumnat de secundària de la importància 

de l’educació física segons el clima motivacional generat a classe pel 

professor/a, i a més, descriure quin paper juga el professor/a d'educació 

física en la percepció de la importància de l'EF en l'alumnat de secundària. 

D’aquesta manera, si s’estableix una relació entre les dues variables, podrà 

ser una bona estratègia per incrementar els hàbits de pràctica física dels 

estudiants, ja que si valoren positivament l’educació física, seran més 

propensos a desenvolupar hàbits saludables. Tenint en compte el marc 

teòric, s’estableix, com a hipòtesis, que un clima orientat a la tasca predirà 

positivament la valoració de la importància de l’educació física. 



   

26 
 

3. Metodologia  

3.1. Disseny 

S’ha dut a terme una metodologia mixta de dissenys explicatius 

seqüencials. Aquest disseny consisteix en dues etapes on es pretén que les 

dades qualitatives ajudin a explicar els resultats quantitatius obtinguts 

inicialment. D’aquesta manera s’aconsegueix una visió més completa, 

integral i holística, explorant diversos nivells o dimensions del problema 

d’estudi a part d’una major explicació i exploració de les dades obtingudes 

(Castañer, Camerino, i Anguera, 2013). S’ha utilitzat el qüestionari del 

clima motivacional percebut (PMCSQ-2) i l’escala de la importància de 

l’educació física (IEF) com a instruments quantitatius, i els grups de 

discussió com a instruments qualitatius. L’autorització per assistir al centre 

va ser donada pel director on es va informar i sol·licitar la seva autorització 

escrita per l’ús del Col·legi  Mare de Déu del Carme pel present treball 

(Annex 1). El temps necessari per a la realització dels qüestionaris va ser 

d’entre 15-20 minuts i d’entre 30 a 45 minuts en els grups de discussió. 

3.2. Mostra 

La mostra d’aquest estudi pertany a una població d’estudiants d’educació 

secundària obligatòria del col·legi Mare de Déu del Carme de Terrassa. 

L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra formada per 137 alumnes (64 noies 

i 73 nois) d’entre les edats de 12 i 15 anys, sent l’edat mitjana de 13,1 anys 

(SD=1,034). 83 estudiants són de primer d’ESO i 55 són de tercer d’ESO. 

3.3. Instruments 

S’ha utilitzat dos instruments validats i contrastats per avaluar la 

importància i utilitat de l’educació física i la percepció del clima 

motivacional. A més a més, s’ha realitzat 3 grups de debat on s’han 

enregistrat i transcrit les respostes dels estudiants. A continuació es 

mostraran i s’explicaran els instruments utilitzats:   

 Escala de la importància de l’educació física (IEF). Mesura la variable 

importància i utilitat concebuda per l’alumne a l’educació física (Moreno, 

González-Cutre, i Ruiz, 2009). Està agrupat per 3 ítems que comencen 

amb la frase inicial “en les meves classes d’educació física”. Els alumnes 
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responen en un rang de puntuació que oscil·la entre 1, totalment en 

desacord, i 5, totalment d’acord (Annex 2).  

 

 Clima motivacional percebut (PMCSQ-2). S’ha utilitzat la versió 

espanyola del  Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2 

adaptat a l’educació física (González-Cutre, Sicilia, i Moreno, 2008). Els 

33 ítems del qüestionari són precedits amb la frase “Durant les classes 

d’educació física”. 16 dels ítems estan relacionats amb el factor de 

percepció d’un clima motivacional orientat a l’ego i els altres 17 estan 

orientats al factor de percepció d’un clima motivacional orientat a la 

tasca. Les respostes del qüestionari són tancades i es responen amb una 

puntuació que oscil·la entre 1, totalment en desacord, i 5, totalment 

d’acord (Annex 2). 

 

 Grups de discussió. S’ha escollit la realització dels grups de discussió, ja 

que és una de les pràctiques representatives de la perspectiva 

metodològica qualitativa d’investigació social (Callejo, 2002). A través 

d’una conversació prèviament planificada i dissenyada (Annex 3), s’ha  

creat un clima de discussió relaxat, confortable i satisfactori on els 

participants han exposat les seves idees i comentaris en comú per 

obtenir informació sobre la importància de l’educació física i la percepció 

del clima motivacional. La figura del moderador és la que ha donat pas a 

les intervencions dels participants, però sobretot, és el que ha fet el pas 

a uns temes i ha tancat el pas a altres (Annex 4), poc o res relacionats 

amb els objectius de la investigació (Callejo, 2002). S’han dut a terme 

tres grups de discussió, on han participat un total de 10 noies i 6 nois 

formant grups de 7, 4 i 5 alumnes de tercer d’ESO guiats per un 

moderador.  
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3.4. Procediment  

En el present treball es poden distingir 4 parts principals:  

1. Plantejament teòric del treball 

2. Disseny de l’estudi 

3. Treball de camp  

4. Anàlisi i interpretació dels resultats 

En primer lloc, es va realitzar el plantejament teòric del treball a través de 

la recerca bibliografia on es van desenvolupar els aspectes teòrics i 

contextuals que permetien comprendre el tema d'estudi. A més, es van 

revisar els antecedents d’investigacions prèvies que de manera directa o 

indirecta abordessin el present tema d’investigació. En definitiva, en aquest 

primer apartat es va establir la problemàtica d’estudi així com les bases 

generals teòriques del treball per tal de poder establir el disseny de l’estudi. 

D’acord amb el marc teòric desenvolupat, a continuació es va realitzar el 

disseny i proposta d’estudi. Es va elaborar un document únic (Annex 2) que 

englobes els dos qüestionaris escollits i es va dissenyar els grups de 

discussió. Seguidament es va contactar amb el director per tal d’informar i 

sol·licitar la seva autorització escrita per l’ús del Col·legi  Mare de Déu del 

Carme per la investigació (Annex 1). A continuació es van concretar amb el 

professor de l’institut els dies, les hores i els grups corresponents que es 

durien a terme les intervencions.  

Un cop dissenyat l’estudi, es va iniciar el treball de camp. Es va acudir al 

centre un total de 6 ocasions per dur a terme la investigació. L’alumnat va 

respondre els qüestionaris de manera individual i en un clima que els 

permetia concentrar-se, sense distraccions i sempre amb la presència de 

l’investigador. Prèviament a la realització dels qüestionaris, l’investigador va 

explicar la introducció dels qüestionaris on exposava les instruccions 

generals per realitzar-los i l’objectiu principal de la investigació. Se’ls va 

comunicar que les seves respostes eren totalment confidencials i anònimes, 

finalment se’ls va agrair la seva participació en l’estudi. El temps destinat a 

la realització dels qüestionaris va ser aproximadament d’entre uns 10-15 

minuts per grup.  
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Per a la realització dels grups de discussió, es va demanar de forma 

voluntària a la classe la participació de 3-4 nois i 3-4 noies. Un cop formats 

els grups, es van realitzar els grups de discussió en una aula adaptada per 

l’ocasió. El temps de duració dels grups de discussió va ser d’entre 30 a 45 

minuts per grup.  

Un cop obtingudes i enregistrades totes les dades, es va procedir a la seva 

anàlisi que s’explicarà amb més detall en el proper apartat. Per acabar, es 

van analitzar, discutir i interpretar els resultats per tal d’obtenir unes 

conclusions finals i respondre els objectius principals del treball.  

3.5. Anàlisi de dades 

Un cop obtingudes les dades dels qüestionaris IEF i PMCSQ-2, es van passar 

i ordenar les dades en el programa Excel. En l’Excel es van agrupar totes les 

preguntes del qüestionari PMCSQ-2 i es va elaborar una columna per cada 

un dels indicadors del clima tasca (aprenentatge cooperatiu, esforç-millora i 

paper important) i clima ego (càstig per errors, reconeixement desigual, 

rivalitat entre companys). A continuació, es van traslladar les dades en el 

programa SPSS per dur a terme una anàlisi quantitativa.   

S’ha realitzat una anàlisis descriptiva (mitjanes, freqüències i desviacions 

estàndards), comparacions de mitjanes (prova de Levene i prova T) i 

correlacions bivariades per a les variables importància i utilitat de l’educació 

física amb les variables clima tasca (aprenentatge cooperatiu, esforç i 

millora, paper important) i clima ego (càstig per errors, reconeixement 

desigual, rivalitat entre companys) mitjançant el programa estadístic SPSS 

21.0. 

Els tres grups de discussió es van enregistrar a través d’un dispositiu mòbil. 

A continuació es van transcriure en el programa Word i es va realitzar una 

taula amb els comentaris més rellevants (Taula 5). 
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4. Resultats 

4.1. Resultats quantitatius: IEF i PMCSQ-2 

Els resultats del qüestionari IEF mostren que la importància de l’educació 

física (IEF1) s’ha valorat amb una mitjana de 4,16 (±0,974), la importància 

de l’educació física en comparació a les altres assignatures (IEF2) un 2,77 

(±1,120) i la utilitat de l’educació física en la vida (IEF3) un 3,17 (±1,122).  

Com que la mostra és major de 100, s’ha assumit que segueix una 

distribució normal. Quan es comparen les mitjanes segons el sexe i el curs 

(Taula 1), la mitjana de les puntuacions dels nois respecte a les noies, i els 

de primer curs respecte als de segon és més elevada. Aquesta diferència és 

significativa (p≤0,05) en tots els casos excepte la diferència entre nois i 

noies en la variable IEF3.  

Taula 1. Mitjanes, diferències de mitjanes, prova de Levene i Prova T del qüestionari IEF. 

 Sexe Curs 

 

IEF1 

Noia Mitjana 3,92 ±(1,10) Primer Mitjana 4,36 ±(0,89) 

Noi Mitjana 4,42 ±(0,78) Tercer Mitjana 3,93 ±(1,05) 

Diferència mitjanes 0,495 Diferència mitjanes 0,439 

Prova de Levene  Sig. 0,273 Prova de Levene  Sig. 0,505 

Prova T Sig. (bilateral) 0,003 Prova T Sig. (bilateral) 0,009 

IEF2 

Noia Mitjana 2,58 ±(1,05) Primer Mitjana 2,94 ±(1,11) 

Noi Mitjana 2,92 ±(1,16) Tercer Mitjana 2,49 ±(1,09) 

Diferència mitjanes 0,339 Diferència mitjanes 0,460 

Prova de Levene  Sig. 0,578 Prova de Levene  Sig. 0,942 

Prova T Sig. (bilateral) 0,078 Prova T Sig. (bilateral) 0,018 

IEF3 

Noia Mitjana 3,08 ±(1,03) Primer Mitjana 3,33 ±(1,14) 

Noi Mitjana 3,24 ±(1,20) Tercer Mitjana 2,91 ±(1,06) 

Diferència mitjanes 0,158 Diferència mitjanes 0,432 

Prova de Levene  Sig. 0,051 Prova de Levene  Sig. 0,255 

Prova T Sig. (bilateral) 0,415 Prova T Sig. (bilateral) 0,026 
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Pel que fa les freqüències (Taula 2), en la IEF1 el resultat més repetit amb 66 vegades (47.8%) és “Totalment d’acord”, en la 

IEF2 42 (30,4%) és “una mica en desacord”  i en la IEF3 amb 49 (35,5%) és “Neutre”.  

n=137 Primer Tercer Total sexe 
Total 

Noia Noi Noia Noi Noia Noi 

IEF

1 

Totalment en desacord 1 (2,7%) 0 (0,0%) 2 (7,4%) 0 (0,0%) 3 (4,7%) 0 (0,0%) 3 (2,2%) 

Una mica en desacord 2 (5,4%) 0 (0,0%) 3 (11,1%) 0 (0,0%) 5 (7,8%) 0 (0,0%) 5 (3,6%) 

Neutre 3 (8,1%) 7 (15,9%) 5 (18,5%) 6 (21,4%) 8 (12,5%) 13 (18,1%) 21 (15,2%) 

Una mica d’acord 12 (32,4%) 10 (22,7%) 14 (51,9%) 6 (21,4%) 26 (40,6%) 16 (22,2%) 42 (30,4%) 

Totalment d’acord 19 (51,4%) 27 (61,4%) 3 (11,1%) 16 (57,1%) 22 (34,4%) 43 (59,7%) 66 (47,8%) 

IEF

2 

Totalment en desacord 4 (10,8%) 4 (9,1%) 5 (18,5%) 5 (17,9%) 9 (14,1%) 9 (12,5%) 18 (13,0%) 

Una mica en desacord 14 (37,8%) 8 (18,2%) 10 (37,0%) 10 (35,7%) 24 (37,5%) 18 (25,0%) 42 (30,4%) 

Neutre 10 (27,0%) 14 (31,8%) 9 (33,3%) 7 (25,0%) 19 (29,7%) 21 (29,2%) 40 (29,0%) 

Una mica d’acord 8 (21,6%) 13 (29,5%) 1 (3,7%) 5 (17,9%) 9 (14,1%) 18 (25,0%) 28 (20,3%) 

Totalment d’acord 1 (2,7%) 5 (11,4%) 2 (7,4%) 1 (3,6%) 3 (4,7%) 6 (8,3%) 9 (6,5%) 

IEF

3 

Totalment en desacord 1 (2,7%) 4 (9,1%) 4 (14,8%) 3 (10,7%) 5 (7,8%) 7 (9,7%) 12 (8,7%) 

Una mica en desacord 4 (10,8%) 9 (20,5%) 7 (25,9%) 3 (10,7%) 11 (17,2%) 12 (16,7%) 23 (16,7%) 

Neutre 19 (51,4%) 9 (20,5%) 8 (29,6%) 13 (46,4%) 27 (42,2%) 22 (30,6%) 49 (35,5%) 

Una mica d’acord 9 (24,3%) 11 (25,0%) 7 (25,9%) 8 (28,6%) 16 (25,0%) 19 (26,4%) 36 (26,1%) 

Totalment d’acord 4 (10,8%) 11 (25,0%) 1 (3,7%) 1 (3,6%) 5 (7,8%) 12 (16,7%) 17 (12,3%) 

 

Taula 2. Freqüències dels resultats del qüestionari IEF. Importància educació física (IEF1), l’educació física en comparació a les altres assignatures 

(IEF2) i la utilitat de l’educació física en la vida (IEF3). 
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En el qüestionari PMCSQ-2 s’ha trobat que la mitjana del clima tasca és de 

3,69 (±0,625), en canvi la del clima ego és de 2,33 (±0,759). Aquesta 

major puntuació també s’observa en cada un dels subindicadors.  

Taula 3. Mitjanes amb desviació estàndard del qüestionari PMCSQ-2. 

 Mitjana (SD) 

Clima Tasca 3,69 (±0,625) 

Aprenentatge cooperatiu 3,84 (±0,848) 

Esforç i millora 4,07 (±0,667) 

Paper important 3,69 (±0,798) 

Clima Ego 2,33 (±0,759) 

Càstig per errors 2,23 (±0,813) 

Reconeixement desigual 2,43 (±0,936) 

Rivalitat entre companys 2,34 (±0, 61) 

 

En la prova de correlació s’ha observat que existeix una correlació positiva 

significativa (p≤0,05) entre el clima tasca i les variables IEF1 i IEF3. Totes 

les variables de clima tasca, menys aprenentatge cooperatiu i IEF3, mostren 

també una relació significativa. En canvi, s’ha observat una relació negativa 

però no significativa entre el clima ego i les variables IEF1 i IEF3.  

Taula 4. Correlació entre les variables IEF1-IEF3 i els climes motivacionals. 

** nivell significació de correlació 0,01 (bilateral) 

*nivell significació de correlació 0,05 (bilateral) 
Importància E.F. 

(IEF1) 

Utilitat E.F. 

(IEF3) 

Clima Tasca 
Correlació de Pearson ,322** ,199* 

Sig. (bilateral) ,000 ,020 

Aprenentatge 

cooperatiu 

Correlació de Pearson ,248** ,314 

Sig. (bilateral) ,004 ,051 

Esforç i millora 
Correlació de Pearson ,397** ,174* 

Sig. (bilateral) ,000 ,042 

Paper important 
Correlació de Pearson ,169* ,188* 

Sig. (bilateral) ,049 ,028 

Clima ego 
Correlació de Pearson -,093 -,087 

Sig. (bilateral) ,277 ,314 

Càstig per errors 
Correlació de Pearson -,117 -,085 

Sig. (bilateral) ,173 ,324 

Reconeixement 

desigual 

Correlació de Pearson -,063 -,131 

Sig. (bilateral) ,467 ,127 

Rivalitat entre 

companys 

Correlació de Pearson -,061 ,114 

Sig. (bilateral) ,480 ,183 
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4.2. Resultats qualitatius 

En els grups de discussió s’ha observat que la importància de l’assignatura 

es justifica per la preocupació que tenen en treure una bona nota mitjana i 

els que li donen importància és d’acord amb interessos personals que ja 

tenen consolidats fora de l’escola.  

Quan s’ha comparat l’educació física amb altres assignatures, els resultats 

han mostrat un pensament generalitzat que la seva importància és menor, 

així com la seva exigència i dificultat respecte a les altres assignatures. 

La utilitat de l’educació física segueix la línia dels resultats obtinguts al 

qüestionari, mostrant ambigüitat i la seva utilitat es valora en funció del 

contingut treballat. Considerant l’àmbit dels esports poc útil en comparació 

a dimensions d’hàbits saludables o del treball de les capacitats físiques. La 

possible utilitat futura es limita a aquelles persones que es vulguin dedicar a 

l’àmbit esportiu. Pel que fa a les preguntes relacionades amb el qüestionari 

PMCSQ-2, s’ha observat una predominança del clima tasca respecte al clima 

ego. Aquest fet és fàcilment observable en les respostes i comentaris dels 

grups de discussió, que tot i que hi ha algun cas on predomina el clima ego, 

la tendència general és del clima tasca.  

Els resultats dels grups de discussió han mostrat que la majoria d’alumnat 

té una predisposició d’ajuda entre si, malgrat que els alumnes amb una 

clara actitud negativa a l’esforç se’ls rebutja a l’hora de forma grups. Hi ha 

una valoració positiva de la recompensa a l’esforç per part del professor. La 

funció de cada alumne és similar tret d’aquelles persones que no 

s’impliquen. El tracte del professor és igualitari per tot l’alumnat encara que 

aquelles persones que tenen una actitud negativa a l’assignatura, al llarg 

del temps els hi dedica menys atenció. El docent generalment ajuda a tot 

l’alumnat amb bona predisposició per aprendre. Es castiga comportaments i 

actituds no adequades però no per males execucions tècniques o tàctiques. 

Hi ha una pressió escènica durant els exàmens, bàsicament per la pressió 

de la nota i per no perjudicar el grup. No s’observa que hi hagi rivalitat 

entre l’alumnat a classe, i si n’hi ha, és sana.  
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Els resultats que es presenten a continuació són les cites seleccionades amb més rellevància dels 3 grups de discussió. La 

dimensió fa referencia als subapartats de cada qüestionari. L’indicador és una etiqueta que agrupa totes les cites d’una 

temàtica similar.  

Taula 5. Resultats dels grups de discussió en referència al qüestionari IEF i PMCSQ-2. “A”= Noia. “I”=Noi. El número fa referència al grup 1, 2 o 3. 

Qüestionari Importància Educació Física 

Dimensió  Indicador  Cita 

Importància 

E.F. 

Preocupació per la 

nota de l’assignatura 

“Al final totes són importants perquè fan la mateixa mitjana. Totes t’has de preocupar per 

treure una bona nota” A1 

“Intentem com a mínim aprovar. Però el màxim per poder fer mitjana” A2 

“Ens esforcem perquè té nota però que, no la veiem tant important” A3 

Relació part pràctica-

teòrica 

“La pràctica encara però la teoria...” A3 

“No hi haurien d’haver-ni. A educació física és tot pràctica” A3 

Interessos personals 

“Per mi l’esport és molt important. Perquè jo porto des de molt petita fent esport “A2 

“Per mi les classes d'educació física tenen bastanta importància perquè és com un moment per 

sortir de classe respirar aire de veritat, no el passadís ni el de classe, estirar-se i tot això i 

passar-ho bé” I3 

 

Comparació 

E.F. amb 

altres 

assignatures 

 

Més fàcil en 

comparació a la resta 

d’assignatures 

“És com que totes són iguals d’importants, però algunes en les prenem més seriosament que 

les altres” A1 

“Bueno, és una matèria que sol ser més fàcil que a la resta” A2 

“Sí, però és més fàcil aprovar” I1 

“Si no aproven és perquè no volen. Educació física tothom pot aprovar” A3 
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Comparació 

E.F amb altres 

assignatures  

Menor importància que 

la resta d’assignatures 

“Poca, perquè en comparació amb altres assignatures, trobo que no és tant important com per 

exemple mates” A2 

“Per mi no té molta importància. Potser si alguna cosa, algun estirament, però les altres 

 matèries tenen prioritat” A2 

“Suposo que una importància alta però tampoc de les que més” A2 

D’importància primer l’anglès, i les mates. I després català, castellà” A2 

Preocupació per la 

nota 

“No la veig tant important com les altres. Encara que compti nota, no ho se” A3 

“Jo igual, perquè compte nota” I3 

Utilitat E.F. 

per a la vida 

Utilitat segons el 

contingut que es 

realitzi 

“El tennis no per exemple, però per exemple això que estem fent ara (elements gimnàstics) sí 

perquè així soc més elàstica, no sé. Jo trobo que em serveix el que estem fent ara que el que 

vam fer el trimestre passat que va ser el tennis” A2 

“Sobretot a lo del principi de curs vam fer abdominals, córrer” A3 

“Perquè a la majoria de treballs s'utilitza les llegues, les matemàtiques” I3 

“Potser és més important saber com cuidar-se que saber com jugar a volei o a bàdminton” I3 

“Un esport en concret no, perquè el tennis no m’agrada i mai faré tennis. Però potser això que 

fem algun cop de córrer més o posar-nos més en forma sí” A2 

Utilitat futura 

“Depèn del que enfoquis la teva vida, si vols ser entrenador o preparador físic o algú així 

potser. Si no, no ho crec. Et pot servir si vols anar a jugar a algun esport” I1 

“Perquè jo se que de gran no em dedicaré a això perquè no sem dona bé” A2 

“Doncs per mi no molta, perquè no em servirà per molt” A3 

“Això si et vols dedicar a estar un escriptori teclejant tot el dia, doncs no et servirà de res 

però, per saber fer, és cultura, són coses que afegeixes” I3 
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PMCSQ-2 

Clima tasca 

Dimensió Indicador Cita 

Aprenentatge 

cooperatiu 

Organització 

del grup 

“Depenent del tema doncs treballem individual o  en parelles” A1 

“Però, gairebé tot és en grup” I1 

Ajuda entre 

companys/es 

“I per exemple en el meu cas, no sóc tant habilidosa en aquestes coses, doncs les meves companyes 

també m’ajuden” A2 

“Potser et toca amb un que no treballa res i tu vols treure una bona nota.” I1 

“Si quan fem els grups és per ajudar-nos a millorar entre nosaltres.” A1 

“Tu has de fer la feina ben feta i després vas i li dius que aquella persona no ho ha fet bé” A2 

Esforç i millora 

Valoració 

esforç 

positiva 

“Si algú no sap fer la roda més igual, però si en el treball anem tots a una i ho fem bé, a mi m’està 

bé. No cal que siguin uns experts” I1 

“Si tens un mal dia i és el dia de l’examen doncs igual els altres dies i que ho has fet bé. I també 

mirà l’esforç” A2 

“Valora més l’esforç, el procés. El temps que li dediquem a això” I1 

“Jo crec que és més important l’esforç, que el fet de fer-ho perfecte” A2 

“Si algú veu que no li surt la roda però veu que s’esforça, doncs igualment...” A3 

“Si algú no sap fer la roda més igual, però si en el treball anem tots a una i ho fem bé, a mi 

 m’està bé. No cal que siguin uns experts” I1 

“A mi per exemple se’m dona fatal el tennis, però tot i això vaig aprovar. M’esforçava” A3 

Actitud a 

classe 

“Cada dia anàvem fent una activitat i després el professor venia i et posava com havia vist l’actitud i 

l’esforç i tot això” I3 

“ L’actitud compte la roba, estar atent a classe i totes aquestes coses “ I3 
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Paper 

important 

Rols de 

companys/es 

“Hi ha gent que passa” A2 

“Perquè passa amb tot, o perquè no vol fer-ho, li fa mandra...” A2 

“Bueno hi ha un responsable dels papers, però tots fem el mateix en realitat” A3 

“Es que són els típics que no fan res mai a les classes”A1 

“La majoria s’intenta esforçar al màxim” I3 

Tracte 

professor 

“Si el Professor veu que tots s’esforcen i que hi ha un, en especial, que farà que baixi la mitjana de 

tot el grup doncs el farà fora del grup” I3 

“Respecte això d’esforçar-nos al màxim, el professor davant de la classe ens tracta a la 

 majoria per igual. No vol ... tu ets el meu preferit i això” I3 

“Però per exemple si intentes ajudar i al final no fa ni cas, doncs et canses. Però si no ho sap i ho 

intenta i no li surt, doncs tampoc passa res.” I1 

Clima ego 

Càstig per 

errors 

Pressió 

“Home jo quan tenia el professor darrera... ho feia tot malament” I3 

“Només et poses una mica nerviosa si per exemple estàs al darrera, i t’està avaluant”A1 

“Perquè també tens por de fer-ho malament davant de les altres companyes. Perquè si no et surts 

una cosa bé, també les perjudiques a elles i clar tens por de que elles es vegin perjudicades per 

culpa teva” A2 

Càstig del 

professor 

“Sí, ens corregeix. Quan va passant, va mirant a cada un. Per exemple em va dir que havia de baixar 

el braç o posar el cos d’una altre manera i ens corregia” A2 

A nivell de càstig, ha arribat a castigar algú per alguna d’aquestes raons? O si el castiga per què és? 

“Actitud” I1 
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Reconeixement 

desigual 

Ajuda del 

professor 

“Doncs si la teva actitud a classe és bona t’ajuda sinó...” I1 

“Els hi pot fer cas algun cop però si tampoc volen aprendre perquè ha d’anar” 11 

“En el tennis es veia molt, perquè a la que no et sortia alguna cosa i ell ho veia, venia i et deia com 

ho havies de fer” A2 

 

Tracte del 

professor 

cap a 

l’alumnat 

 “Ell vol que tothom saprobi però si hi ha alguns que no s’esforcen i si veu uns altres que si que 

s’esforcen doncs té amb compte més...” A2 

I creieu que té alumnes preferits? 

Si, si que en té. 1 

“Doncs si és una persona que de per si a classe ja no fa res, doncs potser reaccionarà més enfadat i 

cridant. Però si es una persona que ja treballa a classe doncs suposo que ja reaccionarà millor” A1 

“Perquè si ets el típic que distorsiona les classes, doncs que no et dedicarà tanta estona que si li 

interessa més” A1 

“En general dona importància a tothom, la mateixa, però si que és veritat que amb aquesta gent que 

no s’esforça tant si que també els hi presta atenció, però clar si són tant ganduls que arriba un punt 

que ja un es cansa” A2 

Rivalitat entre 

els membres 

del grup 

Baixa 

rivalitat 

entre 

companys 

“A lo millor, hi ha una rivalitat però sana, amistosa” I1 

“Entre noies no hi ha rivalitat, ens riem dels nostres errors” A1 

“És intentar donar el teu màxim, és tu mateix, a mi la competitivitat no...” A2 

“Amb els nois si que s’ha vist algun cop, en plan amistós” A2 

“Però res de rivalitat, aquí a la nostre classe la veritat és que no...” A2 
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5. Discussió i conclusions 

L’objectiu principal d’aquest treball ha sigut conèixer i entendre la percepció 

de la importància de l’educació física segons el clima motivacional a les 

classes d’educació física de l’alumnat de secundària, amb la finalitat 

d’establir una estratègia eficaç per augmentar la pràctica d’activitat física en 

els adolescents. Els resultats d'aquest estudi confirmen la hipòtesi 

prèviament plantejada, en la que es va establir que un clima orientat a la 

tasca es relacionaria positivament amb una valoració positiva sobre la 

importància de l’educació física.  

Els resultats del qüestionari IEF (Taula 1) mostren una valoració elevada de 

la importància de l’educació física (IEF1) amb una mitjana de 4,16 

(±0,974). Una puntuació més baixa, de 2,77 (±1,120), s’observa quan es 

compara l'educació física amb altres assignatures i s'obté una puntuació de 

3,17 (±1,122) sobre la seva utilitat per a la vida (IEF3). 

En el qüestionari PMCSQ-2 s’ha trobat que la mitjana del clima tasca és de 

3,69 (±0,625), en canvi la del clima ego és de 2,33 (±0,759). Aquesta 

diferència en 1,36 punts mostra que hi ha una predominança del clima 

tasca respecte al clima ego. S’ha observat també una correlació positiva 

significativa (p≤0,05) entre el clima tasca i les variables IEF1 i IEF3. En 

canvi, s’ha trobat una relació negativa però no significativa entre el clima 

ego i les variables IEF1 i IEF3. Aquests resultats semblen apuntar que com 

major és el clima motivacional orientat a la tasca, l’alumnat atorga una 

major importància i utilitat a l’educació física i viceversa. En canvi, com 

menor és el clima motivacional orientat a l’ego, l’alumnat atorga una menor 

importància i utilitat a l’educació física i viceversa. Ara bé, no es pot 

conèixer quina de les variables és la causa i quina és conseqüència, 

simplement s’estableix una relació entre elles.  

Els resultats de la present investigació van en la mateixa línia que els 

resultats trobats en l’estudi de Moreno-Murcia et al. (2013) on van observar 

que els alumnes que perceben un clima motivacional orientat a la tasca 

concedeixen l'educació física amb major importància.  

Ames (1992) va definir el clima motivacional com tot el conjunt de senyals 

socials i contextuals a través de les quals els agents socials relacionats, en 
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aquest cas els professors/ores d’educació física, estableixen les claus de 

l’èxit i el fracàs. Els resultats trobats en aquest estudi, suggereixen que el 

judici d'èxit de les classes analitzades es basen en el nivell de domini de les 

tasques que s’estan duent a terme i la meta del seu comportament és 

dominar la tasca (orientació a la tasca), obviant la comparació social o 

demostració de superior capacitat respecte als altres (orientació a l’ego). 

Les respostes i els comentaris dels grups de discussió reafirmen els 

resultats del qüestionari PMCSQ-2 on s’ha vist que la majoria de l’alumnat 

percep un clima motivacional orientat a la tasca. Els indicadors dels grups 

de discussió mostren com majoritàriament l'alumnat té una predisposició 

d’ajuda entre si. El tracte del professor és igualitari per tot l’alumnat amb 

bona predisposició per aprendre, tot i que aquelles persones que tenen una 

clara actitud negativa a l’assignatura, al llarg del temps els hi dedica menys 

atenció. El professor valora i recompensa positivament l’esforç, fa ús del 

càstig quan els comportaments i actituds no són adequades però no per 

males execucions tècniques o tàctiques. No s’observa que hi hagi rivalitat 

entre l’alumnat a classe, i si n’hi ha, és sana. Molts d’aquets aspectes 

trobats en els grups de discussió, són els proposats per (Gutiérrez et al., 

2011) que el professor/a té a l'abast per fomentar climes que afavoreixen 

l’aprenentatge.  

Tot i l’evidència dels resultats quantitatius trobats, sobre la relació entre la 

importància de l’educació física i el clima motivacional orientat a la tasca, 

els resultats dels grups de discussió (Taula 5) suggereixen que la 

importància atribuïda a l’assignatura és majoritàriament donada per la 

preocupació de la nota mitjana. Tret d’algun alumne que realitza esport fora 

de l’institut i per ell/a l’esport forma part de la seva vida: 

“Ens esforcem perquè té nota però que no la veiem tant important.” 

“Al final totes són importants perquè fan la mateixa mitjana. Totes 

t’has de preocupar per treure una bona nota.” 

“Per mi l’esport és molt important. Perquè jo porto des de molt petita 

fent esport. “ 
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En relació a les altres assignatures, hi ha un pensament generalitzat que 

l’assignatura és de menor importància i de menor dificultat. Quan s’atorga 

importància, es torna a fer referència a la nota mitjana: 

“Per mi no té molta importància. Potser si alguna cosa, algun 

estirament, però les altres matèries tenen prioritat.” 

“Poca, perquè en comparació amb altres assignatures, trobo que no 

és tant important com per exemple mates.”  

La utilitat de l’EF es valora en funció del contingut treballat, considerant les 

temàtiques d’hàbits saludables o del treball de les capacitats físiques com 

àmbits més útils: 

“Potser és més important saber com cuidar-se que saber com jugar a 

voleï o a bàdminton.” 

“Un esport en concret no, perquè el tennis no m’agrada i mai faré 

tennis. Però potser això que fem algun cop de córrer més o posar-nos 

més en forma sí.” 

La utilitat futura de l’educació física per a la vida es limita a l’alumnat que 

es vulgui dedicar a l’àmbit esportiu: 

“Depèn del que enfoquis la teva vida, si vols ser entrenador o 

preparador físic o algú així, potser. Si no, no ho crec. Et pot servir si 

vols anar a jugar a algun esport.” 

“Això si et vols dedicar a estar un escriptori teclejant tot el dia, doncs 

no et servirà de res però, per saber fer, és cultura, són coses que 

afegeixes.” 

Encara que els resultats quantitatius sobre la importància de l’educació 

física (IEF1) mostren que l’alumnat la puntua amb una alta qualificació, els 

resultats dels grups de discussió mostren que generalment la importància 

no va més enllà per la preocupació de la nota mitjana de l’assignatura. 

Sembla ser que la importància ve determinada per elements externs a 

l’assignatura, com és principalment la nota mitjana. Aquests resultats no 

segueixen la línia dels estudis de (Granero-Gallegos i Baena-Extremera, 
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2014; Gutiérrez, 2014; Wang et al., 2010) on esmenten que un clima 

motivacional orientat a la tasca fomenta l'interès intrínsec en l'educació 

física. Les puntuacions obtingudes tant qualitativament com 

quantitativament de la utilitat de l’educació física (IEF3) i en comparació a 

la resta d’assignatures (IEF2) semblen mostrar que globalment la 

importància que té l’educació física per a l’alumnat és moderada o baixa. 

Tot i que semblaria que la seva utilitat es veuria modificada en funció dels 

continguts que es realitzin. Els continguts relacionats amb la dimensió 

activitat física i salut són els considerats més útils per a la vida per 

l’alumnat.  

Cal destacar, que s’ha trobat una diferencia significativa (p≤0,05) en la 

mitjana de les puntuacions dels nois respecte a les noies en la variable IEF1 

de 0,495 punts i en la variable IEF2 de 0,339 punts. Aquesta diferència 

també és significativament major en els alumnes de primer d’ESO respecte 

als de tercer en les variables IEF1, IEF2, IEF3 (Taula 1). Aquets resultats 

podrien senyalar que cal tenir una especial atenció a les noies i a l’alumnat 

de tercer ja que la seva motivació envers l’assignatura sembla ser menor.  

5.1 Implicacions 

La inactivitat física és un dels problemes actuals dels adolescents espanyols 

(Tercedor et al., 2007), repercutint greument sobre la salut (Ortega et al., 

2005). L’actual situació fa necessària la realització d’estratègies de 

promoció d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables 

en la pràctica d’activitat física, ja que l'evidència científica recolza els amplis 

beneficis fonamentals que l’activitat física reporta per a la salut de nens/es i 

joves (World Health Organization, 2010). 

L’educació física té la responsabilitat de canviar l’actitud davant l’activat 

física i incrementar la seva pràctica, així com de desenvolupar estils de vida 

saludables (Digelidis et al., 2003; Wechsler et al., 2000) i en especial el rol 

dels professors/ores d’educació física és fonamental en la promoció de 

l’activitat física i principalment en edats joves (Mora et al., 2013).  

Els resultats del present estudi suggereixen que a més del clima 

motivacional que fomenti el professor/a en les classes d'educació física, que 

té una gran importància en el comportament motivacional de l’alumnat 
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(García et al., 2005), és bàsic la implementació de programes de continguts 

propis de la dimensió d’activitat física i salut. El clima motivacional que creï 

el professor/a reforçarà l'orientació disposicional a la tasca i fomentarà un 

context que els permetrà gaudir, divertir-se i assolir fites d'assoliment en 

les diferents tasques realitzades (Jiménez et al., 2010) i els continguts 

específics de salut remarcaran la importància i la utilitat d’un estil de vida 

saludable. En aquest sentit es proposa com a estratègia educativa el treball 

mitjançant la competència primera “d’aplicar un pla de treball de millora o 

manteniment de la condició física individual amb relació a la salut” i la 

competència segona “valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de 

la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física” que tal com 

descriuen Ramírez i Sarramona (2015) a través d’elles es tracta de donar 

sentit a la pràctica d’activitat física com a eina de millora de la salut i de la 

qualitat de vida, a partir del coneixement i la valoració dels efectes 

beneficiosos i perjudicials per a la salut que es poden derivar dels diferents 

estils de vida.  

Aquestes estratègies educatives tenen com a objectiu final augmentar la 

valoració significativa de la importància de l’educació física i en 

conseqüència, augmentar l'adherència a l'activitat física i al 

desenvolupament d’hàbits saludables fora de l’entorn escolar (Kilpatrick et 

al., 2002). L'establiment de la relació entre el clima motivacional i la 

percepció de la importància de l'educació física de l'alumnat, remarca la 

importància i la responsabilitat del professorat d'educació física en l'ús 

d'estratègies d’ensenyament adequades per donar resposta educativa a tots 

i cada un dels alumnes que tenen a la classe i garantir  l'èxit de les classes 

(Moreno et al., 2011). 

Les conclusions d’aquest treball són que tot i la relació positiva trobada 

entre el clima motivacional orientat a la tasca i la valoració de la 

importància de l'educació física, únicament amb la promoció d’un clima 

motivacional orientat a la tasca no és suficient perquè l’alumnat atorgui 

qualitativament una importància alta a l’educació física. Per aconseguir-ho, 

se suggereix paral·lelament amb la promoció d’un clima motivacional 

orientat a la tasca, realitzar i promoure continguts propis de la dimensió 

activitat física i salut. 
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6. Limitacions i perspectives de futur  

Aquest treball presenta una sèrie de limitacions que han de tenir-se en 

compte. En tractar-se d'un estudi de tall transversal, realitzat en un període 

determinat del curs, cal esmentar que no espot establir cap relació de 

causalitat entre les diferents variables de l’estudi. Així mateix, tot i la 

rigorositat seguida en el procés d'administració dels qüestionaris i dels 

grups de discussió, els resultats es poden veure afectats per elements 

subjectius fora de control de l’investigador (Klapp i Cliffordson, 2008). 

La mostra de l'estudi és de 137 adolescents d’un mateix centre de 

secundària, per tant, els resultats obtinguts no es poden generalitzar i en 

conseqüència establir cap afirmació per a tota la població. Cal destacar, que 

la selecció de la mostra i dels grups de discussió ha tractat de mantenir uns 

criteris d’heterogeneïtat que no s’han pogut complir i un dels grups de 

discussió només ha estat format per noies, ja que cap noi d’aquell grup 

estava disposat a participar en els grups de discussió aquell dia. 

Com a perspectives de futur sobre la necessitat de seguir profunditzant en 

aquesta línia d’estudi des d’un vessant més qualitatiu, que permeti analitzar 

la situació amb més aprofundiment i des d’una visió més holística. De la 

mateixa manera, sembla necessària la realització d’estudis longitudinals per 

analitzar l’efecte del clima motivacional tasca i ego, en la valoració de la 

importància de l’educació física. 
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Annex 1. Consentiment informat 
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Annex 2. Qüestionaris  

 

Curs:       Edat: Sexe: ___Noi ___Noia  

 

Sóc el Marc Porcar Tost, estudiant del màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat a la Universitat de Vic. 

Aquest qüestionari forma part del meu treball de fi de màster titulat “Percepció de la importància 

de l'educació física segons el clima motivacional generat pel professor/a”. L’objectiu de la recerca és 

valorar la importància de l’educació física i el clima motivacional durant les classes d’educació física. 

El present document és un qüestionari anònim i de resposta voluntària. Així doncs, les dades es 

tractaran de forma totalment anònima i global. 

Si us plau, llegiu el qüestionari acuradament i marqueu la casella corresponent al costat de la seva 

opció de resposta amb una "x" (X) de la millor manera que pugui.  

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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1. Considero importante recibir clases de Educación Física (E.F.) 1 2 3 4 5 

2. Comparado con el resto de asignaturas, creo que la E.F. es una de las más importantes 1 2 3 4 5 

3. Creo que las cosas que aprendo en E.F. me serán útiles en mi vida 1 2 3 4 5 
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Durante las clases de Educación Física… 
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1. El profesor/a quiere que probemos nuevas habilidades 1 2 3 4 5 

2. El profesor/a se enfada cuando algún compañero/a comete un error 1 2 3 4 5 

3. El profesor/a dedica más atención a los/as mejores 1 2 3 4 5 

4. Cada alumno/a contribuye de manera importante 1 2 3 4 5 

5. El profesor/a cree que todos/as somos importantes para el éxito del grupo 1 2 3 4 5 

6. El profesor/a motiva a los alumnos/as solamente cuando superan a algún compañero/a 1 2 3 4 5 

7. El profesor/a cree que sólo los/as mejores contribuyen al éxito del grupo 1 2 3 4 5 

8. Los alumnos/as se sienten bien cuando se esfuerzan al máximo 1 2 3 4 5 

9. El profesor/a deja fuera a los compañeros/as que cometen errores 1 2 3 4 5 

10. Los alumnos/as de todos los niveles de habilidad tienen un papel importante en el grupo 1 2 3 4 5 

11. Los compañeros/as te ayudan a progresar 1 2 3 4 5 

12. Los alumnos/as son animados a ser mejores que los demás compañeros/as 1 2 3 4 5 

13. El profesor/a tiene a sus favoritos/as 1 2 3 4 5 

14. El profesor/a se asegura de mejorar las habilidades de los compañeros/as en las que no son buenos 1 2 3 4 5 

15. El profesor/a grita a los compañeros/as por hacer algo mal 1 2 3 4 5 

16. Los compañeros/as se sienten reconocidos cuando mejoran 1 2 3 4 5 

17. Solamente los compañeros/as con las mejores estadísticas son elogiados 1 2 3 4 5 

18. Los compañeros/as son reprochados cuando cometen un error 1 2 3 4 5 

19. Cada compañero/a tiene un papel importante 1 2 3 4 5 

20. El esfuerzo es recompensado 1 2 3 4 5 

21. El profesor/a anima a que nos ayudemos entre nosotros 1 2 3 4 5 

22. El profesor/a manifiesta claramente quienes son los/as mejores del grupo 1 2 3 4 5 

23. Se motiva a los compañeros/as cuando lo hacen mejor que los demás en la clase 1 2 3 4 5 

24. Para ser valorado por el profesor/a tienes que ser uno/a de los mejores 1 2 3 4 5 

25. El profesor/a insiste en que se dé lo mejor de sí mismo 1 2 3 4 5 

26. El profesor/a sólo se fija en los mejores alumnos/as 1 2 3 4 5 

27. Los alumnos/as tienen miedo de cometer errores 1 2 3 4 5 

28. Se anima a los compañeros/as a mejorar sus puntos débiles 1 2 3 4 5 

29. El profesor/a favorece a algunos compañeros/as más que a otros 1 2 3 4 5 

30. Lo primordial es mejorar 1 2 3 4 5 

31. Los compañeros/as trabajan juntos, en equipo 1 2 3 4 5 

32. Cada alumno/a se siente como si fuera un miembro importante del grupo 1 2 3 4 5 

33. Los compañeros/as se ayudan a mejorar y destacar 1 2 3 4 5 
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Annex 3. Guió del grup de debat 

1. Benvinguda 

Presentació personal i agraïments per la col·laboració en la tasca. 

Comprovació que els participants estiguin còmodes i en una bona posició 

per tal d’enregistrar-los.  

2. Normes bàsiques i consentiment informat 

Indicar la possibilitat d’abandonar el grup de discussió en qualsevol 

moment.  

Informar que seran gravats mitjançant un dispositiu de gravació d’àudio 

però que els grups de discussió són anònims i de resposta voluntària. 

Per tant, les dades es tractaran de forma totalment anònima i global. 

3. Revisió general del tema a tractar 

Explicació de les normes bàsiques de funcionament: 

 El moderador farà preguntes obertes en les quals podran intervenir 

lliurement respectant el torn de paraula dels companys/es.  

4. Grups de discussió, primera part (IEF) 

Realització de les preguntes relacionades amb la importància de l’educació 

física. 

5. Grups de discussió, segona part (PMCSQ-2) 

Realització de les preguntes relacionades amb el clima motivacional de la 

classe. 

6. Agraïments i fi del grup de discussió 

Es donarà les gràcies als participants i es donarà per tancat el grup de 

discussió.  
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Annex 4. Preguntes grups de discussió 

Importància educació física 

Quina importància té per a vosaltres les classes d’educació física? Perquè?  

Els continguts que treballeu són útils per la vida fora de l’escola? 

És mes o menys important que les altres assignatures, per exemple comparat amb les matemàtiques ? I plàstica? 

Clima motivacional percebut 

Aprenentatge cooperatiu 

Durant les classes normalment treballeu junts en equip o grups, si o feu, us ajudeu a millorar entre vosaltres?   

Esforç i millora 

Creieu se us recompensa l’esforç que realitzeu? De quina manera? 

Aquells que no són tant habilidosos, creieu que es senten bé si s’esforcen al màxim? 

S’anima a tots els alumnes a que milloreu.  

Paper important 

Creieu que tots/es els alumnes es senten importants dins del grup? 

Considereu que cada company/a té un paper important dins el grup? 
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Càstig per errors 

El professor s’enfada/ crida quan algun company comet un error, per exemple en una passada de voleï? 

Aquells companys/es que cometen errors, se’ls deixa fora? 

Teniu por a cometre errors? Perquè? 

Reconeixement desigual 

Creieu que el professor dedica més temps i atenció als/les millors, que afavoreix a alguns companys/es més que altres?  

Creieu que té els seus preferits/es? 

Només els/les que ho fan millor se’ls felicita? 

Rivalitat entre els companys/es de grup 

Teniu la sensació que es motiva o s’anima a ser millorar que els companys/es, que hi ha una certa rivalitat? 

Es motiva quan ho fan millor que els altres? 

Consideracions finals 

 

 

 


