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Resum 
Con èi xer les de man des d’ac ti vi tat fí si ca

de temps lliu re de l’a lum nat al me rienc

d’En se nyament Se cun da ri Pos to bli ga to ri

(ESPO) i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria i les con di cions en què li agra -

da ria rea lit zar-la: mo da li tats, fre qüèn cia

de pràcti ca, pe río de de temps i for ma de

rea lit za ció, és un dels ob jec tius que guien 

aques ta in ves ti ga ció, és un dels ob jec tius 

que pre tén aques ta in ves ti ga ció. Igual -

ment, es per se gueix con tras tar aques tes

de man des en tre els dos ti pus d’en sen ya -

ment as sen ya lats per tal de dis po sar de

da des ob jec ti ves que per me tin de pren -

dre de ci sions en cer ta des per a l’a de qua -

ció de l’o fer ta. 

La po bla ció està for ma da per l’a lum nat al -

me rienc d’Ensen ya ment Se cun da ri Pos to -

bli ga to ri (ESPO) i de se gon ci cle de la Uni -

ver si tat d’Alme ria. La mos tra d’ESPO (curs 

98/99) és de 1.375 i en se gon ci cle

(curs 98/99) és de 878. L’e rror mos tral as -

su mit del ±3 % i un ni vell de con fian ça del

95,5 %.

La re co lli da de da des s’ha rea lit zat amb

me to do lo gia quan ti ta ti va mit jan çant en -

ques tes (qües tio na ri au toad mi nis trat amb

apli ca ció mas si va –per au les– i presència

d’aplicador). 

L’anà li si de da des mit jan çant tècni ques

quan ti ta ti ves amb el pro gra ma in form àtic 

SPSS/PC+ (V 7.52), ens per me ten de

pre sen tar re sul tats des crip tius de les di -

fe rents va ria bles plan te ja des, i tam bé in -

fe ren cials.

Al qües tio na ri se’ls de ma na va que in di -

ques sin, per or dre de pre ferè ncia, les mo -

da li tats d’ac ti vi tats fí si ques i/o es por ti ves

que els agra da ria fer en el temps lliu re. Es

pre sen ten els re sul tats de l’anà li si com pa -

ra ti va de la va ria ble de man da en les dues

po bla cions es men ta des en re la ció amb la

fre qüèn cia, el carà cter o fi na li tat, el perío -

de tem po ral i el tipus d’oferta. 

Introducció 

El crei xent in terès de la po bla ció en ge ne ral 

per les ac ti vi tats fi si coes por ti ves ha cen trat 

l’a ten ció d’es tu dio sos de di fe rents dis ci pli -

nes so bre el tema en qües tió. Han es tat

rea lit za des in ves ti ga cions so bre els hàbits

es por tius de la po bla ció en ge ne ral,

d’àmbit na cio nal i pro vin cial, on s’a na lit -

zen les di ferè ncies en fun ció de va ria bles

com ara edat, sexe, eta pes o ni vells edu ca -

tius, etc.; se’n po den des ta car els rea lit zats 

per Puig, Mar tí nez del Cas ti llo i grup Apunt 

(1985), Gar cía Fe rran do (1993, 2001),

Mar cos (1989), Cor cue ra i Vi lla te (1992),

Cue vas i Ro drí guez (1994), Ca ñe llas i Ro -

vi ra (1996), Ruiz Juan (2000), en tre d’al -

tres. Tam bé es po den tro bar, en ca ra que

en més pe ti ta quan ti tat, es tu dis so bre es -

port uni ver si ta ri, la ma jo ria cen trats so bre

la pràcti ca de l’a lum nat i en més pe tit grau

so bre la de man da d’a quests (Gar cía Fe -

rran do 1984, 1990; Mayorga, 1985,

García de la Torre i Antón, 1990; Sal va dor, 

1994; Hernández, 1999; Ruiz Juan,

2000). 
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Abstract
One of the lea ding ob jec ti ves of this in ves ti ga tion

is to find out about the de mand for physi cal and

sports lei su re ac ti vi ties amongst se con dary post

obli ga tory edu ca tion pu pils (ESPO) and se cond

cycle stu dents at the Uni ver sity of Alme ria and

also about the con di tions in which they would like

to prac ti se the se ac ti vi ties: mo da li ties, fre quency

of prac ti ce, pe riods of time and ways to prac ti se

them. At the same time we try to con trast this

de mand among the two types of stu dents

men tio ned abo ve in or der to ob tain ob jec ti ve data

which will allow us to make ac cu ra te de ci sions to

pro vi de the ap pro pria te of fer for this de mand.

The groups stu died con sist of stu dents from

se con dary post obli ga tory edu ca tion (ESPO) and

se cond cycle stu dents from the Uni ver sity of

Alme ria. The ESPO sam ple (1998/99 aca de mic

year) con sists of 1.375 stu dents and the se cond

cycle sam ple (98/99 aca de mic year) of 878. The

sam ple error as su med is 3 % and the con fi den ce

le vel is 95.5 %.

The data co llec tion has been ca rried out with a

quan ti ta ti ve met ho do logy by means of

ques tion nai res (self-ad mi nis te red ques tion nai re

mas si vely ap plied by class rooms in the pre sen ce

of the ap plier).

The data analy sis ca rried out by quan ti ta ti ve

tech ni ques with the IT pro gram me SPSS/PC =

(V 7.52), allo wed us to pre sent des crip ti ve re sults

of the dif fe rent va ria bles, as well as the

in fe ren tials.

In the ques tion nai re, stu dents were as ked to in di ca te 

by or der of pre fe ren ce, the physi cal ac ti vi ties and /or

sport mo da li ties they would like to prac ti se in their

lei su re time. The re sults of the com pa ra ti ve analy sis

of the va ria ble de mand in both groups ci ted abo ve

are pre sen ted in re la tion to the fre quency, cha rac ter

or pur po se, pe riod of time and type of of fer.

Key words
Lei su re time, Young peo ple, Uni ver sity stu dents,

De mand, Physi cal and sport ac ti vity

Temps lliu re, Jo ves, Uni ver si ta ris,
De man da, Acti vi tat fi si coes por ti va

n Pa ra ules cla u



La in ves ti ga ció que pre sen tem pre tén, en -

tre d’al tres as pec tes, de tec tar les de man -

des d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves de temps

lliu re. Per això, cal con èi xer les for mes que

té la jo ven tut d’o cu par el seu temps lliu re i,

con se qüent ment, de gau dir del seu temps

d’es bar jo. En re la ció amb l’anà li si de la de -

man da d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves de co -

mu ni tats uni ver sità ries hem po gut com pro -

var que els Ser veis d’Esports de les Uni ver -

si tats s’han ha gut d’a dap tar con tí nua ment

al can vi de ne ces si tats i pre ferè ncies pel

que fa a l’ac ti vi tat fí si ca de temps lliu re a la 

co mu ni tat uni ver sità ria i ade quar-ne l’o fer -

ta de for ma dinà mi ca i efi caç, a par tir de la

dèca da dels vui tan ta, tot de can tant-se més 

cap a les pràcti ques fi si coes por ti ves de

temps lliu re amb un sen tit re crea tiu, de be -

nes tar per so nal o de sa lut, da vant de les de 

com pe ti ció o de ren di ment es por tiu, im pe -

rants fins a aquest pe río de (Gar cía Fe rran -

do, 1984, 1990, Ma yor ga, 1985; Her nán -

dez 1999, Ruiz Juan, 2000). 

Ana lit zar so cial ment la pràcti ca de l’ac ti vi -

tat fi si coes por ti va ens per metrà de con èi -

xer els per fils so cio de mogr àfics dels de -

man dants d’u na ac ti vi tat o al tra i, en fun -

ció d’això, no so la ment es ta blir la re cer ca

fo na men ta da del per què teò ric, sinó una

cosa en ca ra més im por tant, es ta blir les po -

lí ti ques d’ac tua ció en matè ria es por ti va

que s’a jus tin mi llor a les de man des i, per

tant, amb més ex pec ta ti ves d’èxit. 

Amb aquest tre ball es pre tén d’in da gar so -

bre di ver ses ma ne res d’a cos tar-se a la

pràcti ca de l’ac ti vi tat fi si coes por ti va, fruit

de les di ferè ncies so cio de mogr àfi ques i

cul tu rals dels es co lars. Vam triar de tre ba -

llar amb per so nes que es tro ben en ca ra en

pe río de es co lar edu ca tiu per què creiem

que és, en aques ta eta pa vi tal, quan més

can vis es pro duei xen en aques ta matè ria. A 

més a més, ens per met de va lo rar, secun -

dàriament, el sis te ma edu ca tiu com a ini -

cia dor i pro mo tor d’ac ti vi tats i si aques tes

res po nen a les ne ces si tats dels ma tei xos

alum nes. 

En de fi ni ti va, es trac ta de con èi xer les di -

ver ses for mes d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves

de man da des per jo ves es tu diants, la for ma 

en què les de man des va rien en fun ció del

ni vell edu ca tiu en què es tro ben (en tre d’al -

tres va ria bles so cio de mogr àfi ques) i el grau 

en què l’ac tual Sis te ma Edu ca tiu i d’al tres

or ga nis mes pú blics hi res po nen. 

Metodologia
Con èi xer les de man des d’ac ti vi tat fí si ca

de temps lliu re de l’a lum nat al me rienc

d’Ensen ya ment Se cun da ri Pos to bli ga to ri

(ESPO) i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria i les con di cions en què li agra -

da ria rea lit zar-la: mo da li tats, fre qüèn cia

de pràcti ca, pe río de de temps i for ma de

rea lit za ció, és un dels ob jec tius que guien 

aques ta in ves ti ga ció. Igual ment, es per -

se gueix de con tras tar aques tes de man -

des en tre els dos ti pus d’en sen ya ment es -

men tats.

La po bla ció d’Ensen ya ment Se cun da ri

Pos to bli ga to ri de la pro vín cia d’Alme ria, en 

el curs acadè mic 98/99, està for ma da, se -

gons da des fa ci li ta des per la Con se lle ria

d’Edu ca ció i Cièn cia de la Jun ta d’Anda lu -

sia, per 11.359 sub jec tes (5.278 ba rons i

6.081 do nes). D’al tra ban da, se gons xi fres 

apor ta des pels Ser veis Cen trals de la Uni -

ver si tat d’Alme ria, la po bla ció de se gon ci -

cle, en aquest ma teix curs acadè mic, s’e le -

va a 3.440 sub jec tes, 1.401 ba rons i

2.039 do nes. 

La mag ni tud del vo lum de la po bla ció fa in -

via ble son de jar l’o pi nió de ca das cun dels

seus in te grants. Per aquest mo tiu s’ha re -

co rre gut a l’a pli ca ció de tècni ques de mos -

treig que, des prés d’u na ade qua da exe cu -

ció, ens per met de ge ne ra lit zar al to tal de

la po bla ció la in for ma ció ofer ta per un

nom bre re duït dels seus com po nents. Així,

la mos tra de l’a lum nat d’Alme ria d’ESPO,

du rant el curs 98/99, és de 1.375. D’al tra

ban da, al se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, es con si de ra que la mos tra re -

pre sen ta ti va és de 878. En tots dos ca sos

su po sarà una va li de sa en els re sul tats d’un

mar ge d’e rror mos tral del ± 3 % i un ni vell

de con fian ça del 95,5 %. 

Per rea lit zar la se lec ció de la mos tra en

ESPO ha es tat uti lit zat el pro ce di ment de

mos trat ge po lietà pic es tra ti fi cat amb afi -

xa ció pro por cio nal. Les raons que jus ti fi -

quen l’a pli ca ció d’a quest pro ce di ment

res pon a l’he te ro ge neï tat en la di men sió

de cada un dels col·lec tius que com po nen

la po bla ció ob jec te d’es tu di (mo da li tats

d’es tu dis, ni vells, ti pus de cen tre, ho ra ris,

sexe), la qual cosa de ter mi na la ne ces si tat 

que el mos trat ge es de sen vo lu pi en di fe -

rents eta pes. 

En pri mer lloc, es va con si de rar l’a lum nat 

se gons les mo da li tats d’es tu dis que cur -

sen. Per a cada es trat pos si ble es va de -

ter mi nar la mida de les sub mos tres, as -

su mint un error del ± 5 % i un ni vell de

con fian ça del 95,5 %. En una se go na

eta pa, a cada sub mos tra, es va pro ce dir a 

l’a fi xa ció pro por cio nal del nom bre de

sub jec tes se gons els ti pus de cen tre (pú -

blic-pri vat-diürn-noc turn) de ma ne ra que 

al ti pus de cen tre que comp ta amb menys 

sub jec tes li serà apli cat un nom bre me -

nor d’en ques tes. 

En la ter ce ra eta pa van ser as sig nats uns

co dis a cada cen tre. Mit jan çant un sor teig

a l’at zar van ser ele gits els cen tres que for -

ma rien part de la mos tra a cada ti pus de

cen tre. Es va pro ce dir a l’a fi xa ció pro por -

cio nal del nom bre d’en ques tes en cada un

d’ells. Fi nal ment, es va pro ce dir a rea lit zar

l’a fi xa ció pro por cio nal a cada cen tre per ni -

vells (pri mer o segon curs) i sexe (barons i

dones). 

Un cop de ter mi na da la mida mos tral de

l’a lum nat de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, tam bé es va pro ce dir a efec -

tuar-ne l’a fi xa ció pro por cio nal. En pri mer 

lloc, es va rea lit zar per fa cul tats, en una

se go na eta pa pels di fe rents es tu dis de

cada Fa cul tat. Tot se guit, es va rea lit zar

l’a fi xa ció pro por cio nal te nint en comp te

els cur sos dels di fe rents es tu dis en què es 

tro ba va ma tri cu lat l’a lum nat. I, fi nal -

ment, es va efec tuar se gons la va ria ble

sexe. 

La re co lli da de da des s’ha rea lit zat amb

me to do lo gia quan ti ta ti va mit jan çant en -

ques tes (qües tio na ri au toad mi nis trat amb

apli ca ció mas si va –per au les– i presè ncia

d’a pli ca dor). 

Se gons Co lás (1994) el mèto de des crip tiu

té com a prin ci pal ob jec tiu des criu re fets i

ca rac te rís ti ques d’u na po bla ció de for ma

ob jec ti va i com pa ra ble. En aquest ma teix

sen tit, Fox (1981) des ta ca que aquest

mèto de exer ceix un pa per im por tant en la

cièn cia, en pro por cio nar da des i fets i anar

do nant pau tes que pos si bi li ta ran la con fi -

gu ra ció de teo ries. 

Cohen i Ma nion (1985) re mar quen que els

ob jec tius prin ci pals de les in ves ti ga cions

que uti lit zen aquest mèto de, són: des criu re 

la na tu ra le sa de les con di cions exis tents,

iden ti fi car va lors estàndards amb els quals

com pa rar les con di cions exis tents i de ter -

mi nar les re la cions exis tents en tre es de ve -

ni ments es pe cí fics. 
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El qües tio na ri, com in di ca Man za no, Ro jas 

i Fer nán dez (1996), és un dels ins tru -

ments de la tècni ca d’in ves ti ga ció mit jan -

çant en ques tes, i és con si de rat per Gar cía

Fe rran do (1991), Buen día (1994) i Pa di -

lla, Gon zá lez i Pé rez (1998) com a l’ins tru -

ment bàsic de la in ves ti ga ció so cial per en -

ques tes. 

En una in ves ti ga ció d’a ques ta mena, on

es pro po sa com a tècni ca d’ob ten ció d’in -

for ma ció una mo da li tat de carà cter me ra -

ment quan ti ta tiu, és d’es pe rar que la

 interpretació d’a ques ta es rea lit zi mit jan -

çant l’a pli ca ció de tècni ques d’anà li si

quan ti ta ti va (Biz que rra, 1987). Les da -

des s’han ana lit zat, des prés d’és ser ta bu -

la des i me ca nit za des per re cur sos infor -

màtics, mit jan çant el pa quet de pro gra -

mes in form àtics SPSS/ PC+ (V 7.52),

que pos si bi li ta la po sa da en pràcti ca de

les tècni ques es ta dís ti ques pre ci ses per a 

aquest es tu di (No ru sis, 1992; Mo ya no,

1993; Par do i San Mar tín, 1994), i que

pre sen ten anà li sis des crip ti ves de les di -

fe rents va ria bles plan te ja des, i tam bé

anà li sis in fe ren cials. 

Resultats 

L’ob jec te d’es tu di d’a quest tre ball d’in ves -

ti ga ció és con èi xer les de man des dels

alum nes al me riencs d’ESPO i de se gon ci -

cle de la Uni ver si tat d’Alme ria, en matè ria

d’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va de temps lliu re,

per tal de dis po sar de da des ob jec ti ves que

per me tin de pren dre de ci sions en cer ta des

per a l’a de qua ció de l’o fer ta. 

Per fer-ho, es va plan te jar en el qües tio -

na ri una pre gun ta en què hom els de -

manava que in di ques sin, per or dre de

pre ferè ncia, les mo da li tats d’ac ti vi tats fí -

si ques i/o es por ti ves que els agra da ria fer

en el seu temps lliu re (in cloent-hi tant les 

que ja prac ti ca ven i que vo lien con ti nuar

prac ti cant, com to tes les no ves que de sit -

ges sin de con èi xer). De ca das cu na, ca lia

que n’in di ques sin la fre qüèn cia, el caràc -

ter o fi na li tat, el pe río de tem po ral i el ti -

pus d’o fer ta. 

Mo da li tats de pràcti ca

fi si coes por ti va de ma na des 

Per tal de fer més dinà mi ca l’anà li si, les

mo da li tats al·lu di des han es tat agru pa des

en qua tre blocs: es ports in di vi duals, es -

ports col·lec tius, ac ti vi tats fi si coes por ti ves

i ac ti vi tats fi si coes por ti ves a la natura. 

Po dem apre ciar que els es ports in di vi -

duals és la mo da li tat es por ti va més de ma -

na da, tant pels alum nes d’ESPO com pels

uni ver si ta ris de se gon ci cle; en tre ells hi

ha una di ferè ncia de no més una uni tat

per cen tual (33,9 % i 34,9 % res pec ti va -

ment). Com a se go na ac ti vi tat més de ma -

na da, per a tots dos grups d’a lum nes, es

tro ben els es ports col·lec tius, en ca ra que

po dem apre ciar que en tre ells hi ha una

di ferè ncia pròxi ma als sis punts (29,6 % i

23,9 %) (fi gu ra 1). 

Els alum nes d’ESPO re mar quen com a ter -

ce ra mo da li tat les ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves a la na tu ra (23 %), men tre que els

alum nes uni ver si ta ris les si tuen en úl tim

lloc (19,6 %). Aques ta si tua ció es pro dueix 

de for ma contrària en tre les mo da li tats

ano me na des ac ti vi tats fi si coes por ti ves,

atès que per als alum nes no uni ver si ta ris

ocu pen el quart lloc de les ac ti vi tats de ma -

na des i per als uni ver si ta ris el ter cer; en tre

tots dos col·lec tius hi ha una di ferè ncia de

vuit uni tats per cen tuals (13,5 % i 21,6 %)

(fi gu ra 1). 

Si ob ser vem la fi gu ra 2 po dem apre ciar

que per als alum nes d’ESPO el fut bol,
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din tre dels es ports col·lec tius, és la mo -

da li tat de ma na da amb un per cen tat ge

més gran (29,9 %) i fi gu ra en se gon lloc

en el col·lec tiu d’a lum nes uni ver si ta ris.

D’al tra ban da, per als alum nes de se gon

ci cle de la UALM, el bàsquet és l’es port

d’e quip que té més de man da  (29,4 %), i

fi gu ra en ter cer lloc din tre del col·lec tiu

d’a lum nes no uni ver si ta ris. El vo lei bol és

el se gon es port més de ma nat en tre els

alum nes d’ESPO i el ter cer en tre

els alum nes de se gon ci cle de la Uni ver si -

tat d’Alme ria (27 % i 22,8 % res pec ti va -

ment). L’hand bol fi gu ra en quart lloc en -

tre el col·lec tiu d’a lum nes no uni ver si ta -

ris i pas sa a ocu par el cin què lloc en tre

els uni ver si ta ris (9,8 % i 6,4 %); el fut bol 

sala ocu pa el quart lloc a les de man des

d’a quests úl tims. La res ta d’es ports pre -

sen ten per cen tat ges in fe riors al cinc per

cent. 

En els es ports in di vi duals po dem apre -

ciar que es tro ba coin cidè ncia en or de nar

els qua tre pri mers, en tots dos col·lec -

tius, en ca ra que els per cen tat ges va riïn.

Així, com a es port in di vi dual més sol·li ci -

tat, hi fi gu ra la na ta ció (29,1 % i 36,6 %

res pec ti va ment), a con ti nua ció tro bem el

tennis (21,8 % i 22,3 %), el ci clis me

(9 % i 14,9 %) i l’at le tis me (7,2 % i

6,6 %); els al tres es ports in di vi duals pre -

sen ten per cen tat ges in fe riors al cinc per

cent (fi gu ra 3). 

L’aerò bic és, din tre de la mo da li tat d’ac ti -

vi tats fi si coes por ti ves, la més de ma na da

en tots dos col·lec tius (32,1 % i 42,5 %),

a con ti nua ció, en ca ra que en or dre di fe -

rent, fi gu ra pa ti nar (20,7 % i 7,2 %), cór -

rer (16 % i 17,6 %), mus cu la ció (14,5 % i 

12,6 %) i gimnàsti ca de man te ni ment

(6,8% i 8%) (fi gu ra 4). 

Fi nal ment, en les ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves a la na tu ra, po dem ob ser var que no

exis teix uni for mi tat en les mo da li tats de -

ma na des per tots dos col·lec tius, ni en

l’or dre, ni en els per cen tat ges re sul tants.

Per aquest mo tiu, ex po sa rem l’or dre que

han de ter mi nat els alum nes d’ESPO i al

cos tat dels seus per cen tat ges ofe ri rem els 

de l’a lum nat de se gon ci cle de la Uni ver -

si tat d’Alme ria. Així, salt de pont és la

més sol·li ci ta da (14,7 % i 5,1 %), a con -

ti nua ció tro bem es ca la da (13,2 % i

12,8 %), es quí alpí (12,9 % i 15,4 %),

pa ra cai gu dis me (8,7 % i 3,7 %), sen de -
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ris me (7,2 % i 15,7 %, la més sol·li ci ta -

da en tre els alum nes de la UALM), va rie -

tats de l’es quí (6,2 % i 1,6 %) i surf

(6,1 % i 3,5 %), la res ta es tro ben en per -

cen tat ges in fe riors al cinc per cent. Con -

vé de des ta car que el sub ma ri nis me

(15,4 %) és la se go na mo da li tat més de -

ma na da en tre l’a lum nat de se gon ci cle de 

la UALM i amb prou fei nes ho és en tre els

alum nes d’ESPO (fi gu ra 5).

Fre qüèn cia

amb què vo len

rea lit zar les se ves

pràcti ques fi si coes por ti ves

Res pec te de la fre qüèn cia, els re sul tats ob -

tin guts en tots dos col·lec tius són si mi lars,

en ca ra que els alum nes d’ESPO do nen per -

cen tat ges in fe riors en cinc uni tats per cen -

tuals als de se gon ci cle de la UALM quan

de ma nen una pràcti ca mit jan çant ac ti vi -

tats con ti nua des (44,5 % i 49,6 %, res -

pec ti va ment). No s’es de vé el ma teix amb

els re sul tats que dóna rea lit zar una pràcti -

ca de fre qüèn cia es porà di ca i en for ma de

cur sos in ten sius i/o temà ti ques es pe cí fi -

ques, on els alum nes d’ESPO pre sen ten

per cen tat ges su pe riors, de tres i dos punts

res pec ti va ment, als dels uni ver si ta ris (fi -

gu ra 6). 

Carà cter o fi na li tat

amb què vo len rea lit zar

les se ves pràcti ques

fi si coes por ti ves

en temps lliure

D’a cord amb el carà cter o fi na li tat, tro bem 

que el 65,6 %, de l’a lum nat de se gon ci cle 

de la UALM, vol prac ti car-la sen se caràc -

ter com pe ti tiu da vant del 44,4 % dels

alum nes d’ESPO. A la res ta d’op cions fi -

gu ren aquests úl tims amb per cen tat ges

su pe riors als dels alum nes uni ver si ta ris;

com a se go na op ció apa reix rea lit zar la

pràcti ca com pe tint per di ver tir-se amb els

amics (29,2 % en l’ESPO i 22,1 % en la

UALM), a con ti nua ció apa reix la com pe ti -

ció fe de ra da (14 % i 6,7 % res pec ti va -

ment) i, fi nal ment, en lli gues, tro feus, i/o

com pe ti cions no fe de ra des (12,4 % i

5,6 %) (fi gu ra 7). 

Pe río de

de temps en què pre fe rei xen

rea lit zar les pràcti ques

fi si coes por ti ves

Pel que fa al pe río de de temps més es co -

llit per a la rea lit za ció de pràcti ques fi si -

coes por ti ves no tro bem si mi li tud en tre

l’or dre es ta blert per tots dos col·lec tius.

Així, per als alum nes al me riencs

d’ESPO, la de man da més gran és per als

pe río des va ca cio nals (39,3 %) men tre

que per als alum nes uni ver si ta ris de se -

gon ci cle, en re la ció a aquests pe río des

de temps, es re dueix en tret ze uni tats

per cen tuals la sol·li ci tud (26,6 %). Els

caps de set ma na és el se gon pe río de de

temps es co llit per rea lit zar les se ves

pràcti ques de temps lliu re (35,6 %) en

ESPO i aquest és el pe río de on més vo len 

prac ti car els alum nes de se gon ci cle de

la UALM (40,6 %). El pe río de tem po ral

menys de ma nat és el dels dies fei ners
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(25,1 % en ESPO i 32,8 % en els alum -

nes de la UALM) (fi gu ra 8).

Ti pus

d’o fer tes més de ma na des

Se gons el ti pus d’o fer ta, apre ciem com els

per cen tat ges més grans, en tots dos

col·lec tius, vo ler rea lit zar les ac ti vi tats fi si -

coes por ti ves de temps lliu re pel seu comp -

te, de for ma lliu re i au toor ga nit za da (el

37,6 % de l’a lum nat al me rienc d’ESPO,

una uni tat per cen tual menys que els alum -

nes de se gon ci cle de la Uni ver si tat d’Alme -

ria, 38,7 %). Al 36 % dels que cur sen els

es tu dis a la Uni ver si tat i el 29,4 % dels

alum nes no uni ver si ta ris els agra da ria rea -

lit zar-la mit jan çant l’o fer ta d’u na en ti tat

pú bli ca. A con ti nua ció, tro bem el club o

l’as so cia ció, com a for ma or ga nit za ti va

sol·li ci ta da (22,2 % i 16,4 %) i, fi nal ment, 

la de man da de pràcti ca en ofer tes pri va des 

és rea lit za da per un 10,8 % del col·lec tiu

d’a lum nes d’ESPO men tre que en els alum -

nes de la UALM aques ta de man da de

pràcti ca és del 8,9 % (figura 9). 

Discussió 

Els re sul tats ob tin guts en aques ta in ves ti -

ga ció mos tren, d’u na ban da, l’in cre ment

de l’in di vi dua lis me en les pre ferè ncies d’o -

cu pa ció del temps lliu re mit jan çant pràcti -

ques fi si coes por ti ves, la qual cosa co rro bo -

ra allò que ha es tat ex po sat per Oli ve ra i

Oli ve ra (1995) en afir mar que a la so cie tat

mo der na hi ha un aug ment de tendència

de les pràcti ques es por ti ves vers les pràcti -

ques in di vi duals. D’al tra ban da, es pot ob -

ser var una pre dis po si ció cap a la di ver si tat, 

tant en els ti pus de mo da li tats de ma na des, 

com en la fre qüèn cia amb què es vo len rea -

lit zar, els pe río des de temps pre fe rits o el

ti pus d’o fer ta  re que ri da. Fi nal ment, cal

des ta car la in cli na ció cap a una pràcti ca

que té un carà cter o una fi na li tat allun ya -

des dels sis te mes de com pe ti ció tradi -

cional. 

To tes aques tes cir cumstàncies es tro ben

con fir ma des per les ex pe rièn cies i els di fe -

rents es tu dis so bre el can vi de ne ces si tats i

pre ferè ncies en re la ció a l’ac ti vi tat fí si ca de 

temps lliu re, en la co mu ni tat uni ver sità ria i 

a par tir de la dèca da dels vui tan ta, en els

Ser veis d’Esports de les Uni ver si tats, els

quals s’han ha gut d’a dap tar con tí nua ment

a aquest can vi i ade quar les se ves ofer tes

de for ma dinà mi ca i efi caç. A con ti nua ció

els ex po sa rem per or dre cro nolò gic. 

Gar cía Fe rran do (1984, 1990) ex po sa, en

els re sul tats so bre les pre ferè ncies pel que

fa a les ac ti vi tats es por ti ves que els agra da -

rien als es tu diants uni ver si ta ris (en l’àmbit

na cio nal), que fos sin pro mo cio na des per

les se ves Uni ver si tats. Per or dre de prio -

ritat, sol·li ci ten més cur sos d’es port i es -

bar jo, més ac ti vi tats fí si ques, ac ti vi tats

cul tu rals-for ma ti ves, con ferè ncies, cur sos,

pro jec cions de te mes fi si coes por tius i, fi -

nal ment, més cam pio nats (lli gues). Aquest 

au tor opi na que la de man da dels uni ver si -

ta ris en l’àmbit es por tiu és plu ral i di ver si fi -

ca da. Res sal ta que la pre ferè ncia de l’es -

port com pe ti tiu i or ga nit zat és tres ve ga des

su pe rior en tre els ba rons que en tre les do -

nes, i dis mi nueix amb l’e dat, i que l’o fer ta

s’hau ria de di ver si fi car i adap tar-se a la de -
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man da. Aquests re sul tats cap a ac ti vi tats

menys com pe ti ti ves, pa le sen un des fa sa -

ment en tre l’o fer ta es por ti va tra di cio nal a

la Uni ver si tat (cam pio nats i lli gues) i les

no ves de man des d’ac ti vi tats fí si ques i es -

por ti ves amb més con tin gut re crea tiu. Esti -

ma que les tendències en els es tu diants

uni ver si ta ris su po sen un can vi en les

pràcti ques es por ti ves i que anun cien una

trans for ma ció res pec te a les de la societat. 

Ma yor ga (1985) obté una tendència si mi -

lar a aquests re sul tats en l’a lum nat de la

Uni ver si tat d’Extre ma du ra. Indi ca que

aquests uni ver si ta ris de ma nen ac ti vi tats

d’es bar jo o man te ni ment fí sic da vant de les 

de carà cter com pe ti tiu, i són els dis sab tes i 

al fi nal de la jor na da quan els agradaria de

practicar-les. 

Els au tors Gar cía de la To rre i Antón

(1990), en l’es tu di rea lit zat en tre els es tu -

diants del Cam pus Uni ver si ta ri d’Àla ba,

ex po sen, pel que fa a la pre gun ta so bre

quin es port els agra da ria prac ti car, l’e -

xistència d’u na dis per sió d’o pi nions en tre

les mo da li tats més ha bi tuals i in di quen

que en al tres es ports (25 %) són es men ta -

des mo da li tats de nova im plan ta ció, com

ara ala del ta, pa ra pent, hí pi ca, es ports

nàu tics, etc. Res pec te dels cur sos d’i ni cia -

ció i/o per fec cio na ment es por tiu, el 75 %

opi na que hi par ti ci pa ria da vant del 25 %

que opi na que no. 

Li zal de (1993, pàg. 67) re mar ca que “el

ven tall d’ac ti vi tats de la pràcti ca fi si coes -

por ti va és cada ve ga da més am pli. A la

vis ta dels es tu dis so bre la de man da es por -

ti va de la po bla ció uni ver sità ria, es cop sa

la gran di ver si tat d’in quie tuds que un ser -

vei d’ac ti vi tat fí si ca pot aten dre”. 

A la Uni ver si tat de Valè ncia, Sal va dor

(1994) ma ni fes ta que en els úl tims quin ze

anys s’ha pro duït un no ta ble in cre ment de

la de man da cap a les ac ti vi tats fi si co re -

crea ti ves da vant de les de com pe ti ció, en

l’a lum nat d’a ques ta Uni ver si tat. D’a ques ta 

for ma, en la dèca da dels 70, el 80 % de

l’a lum nat (ins crit al Ser vei d’Esports) par ti -

ci pa va en ac ti vi tats de com pe ti ció i el 20 % 

en es co les es por ti ves i ac ti vi tats fi si co re -

crea ti ves. Tan ma teix, en la dèca da dels

80, les dues po si cions es van acos tant: un

65 % en ac ti vi tats de com pe ti ció i un 35 % 

en les fi si co re crea ti ves. Serà a par tir del

curs 89/90, quan els per cen tat ges s’in ver -

ti ran, en ca ra que en un prin ci pi eren d’un

50 % en els úl tims tres anys, un 63 %

s’ins criuen en les fi si co re crea ti ves i un

37 % en les de com pe ti ció. Indi ca que els

mo tius, a ju di ci seu, són la in cor po ra ció de

la dona a la vida uni ver sità ria i la man ca

d’ins tal·la cions (es fa ne ces sa ri pro mo cio -

nar ac ti vi tats en les quals amb menys es -

pai par ti ci pi un ma jor nom bre d’a lum nes),

la fal ta de temps dels es tu diants (mas sa

ex ten sió dels pro gra mes i poca fle xi bi li tat

horà ria) i la cu rio si tat que des per ten unes

cer tes for mes de fer exer ci ci (es quí, es ports 

nàu tics, d’a ven tu ra...). 

En aques ta ma tei xa lí nia i en una va lo ra ció

rea lit za da a tots els ser veis d’es ports

d’Anda lu sia i Extre ma du ra (Gru po Sur),

Tie rra (1995) ex po sa que l’a lum nat, a qui

ma jo rità ria ment van adre çats els pro gra -

mes dels ser veis es por tius, de ma nen ac ti -

vi tats que no els obli guin a se guir una pau -

ta per ma nent i els pri vin de la lli ber tat

 d’utilitzar el seu temps lliu re en la seva

pròpia for ma ció o en qual se vol al tra fór mu -

la en què ocu par el seu lleu re. 

Els au tors Mon tiel i Sán chez (1995) ex po -

sen que, a ho res d’a ra, l’es port a la uni ver -

si tat s’ha di ver si fi cat, i s’es de vé que cada

Uni ver si tat plan te ja, en molts ca sos, pro -

gra mes molt di fe ren ciats, però així i tot, no

s’a con se gueix de sa tis fer la de man da dels

usua ris, per la in fluèn cia d’as pec tes so cio -

po lí tics que els con di cio nen (po lí ti ca es por -

ti va del rec to rat, de ci sions de l’e quip de go -

vern, pa tro ci ni, pro fes sio nals, etc.). 

Igual ment, He rre ra (1996) in di ca que avui

hi ha una di ver si fi ca ció de la de man da

–l’es port d’es bar jo/lleu re es va im po sant–

al cos tat de can vis en la me to do lo gia per

ges tio nar les no ves ac ti vi tats en els di -

ferents serveis. 

Conclusions 

Entre les con clu sions a les quals arri bem

so bre la de man da d’ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves de temps lliu re, en l’a lum nat al me rienc 

d’ESPO i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, po dem des ta car: 

n A tots dos col·lec tius hi ha coin cidè ncia

a opi nar que els es ports ca ta lo gats com

a in di vi duals són els més de ma nats, se -

guits pels es ports col·lec tius. 

n Els es ports col·lec tius més de ma nats per 

tots dos grups de po bla ció són el fut bol,

el bàsquet, el vo lei bol, l’hand bol i el fut -

bol sala. Com a es port in di vi dual més

sol·li ci tat es tro ba la na ta ció, a con ti nua -

ció tro bem el tennis, el ci clis me i l’at le -

tis me. 

n La mo da li tat d’ac ti vi tat fi si coes por ti va

pre fe ri da, en tots dos col·lec tius, és

l’aerò bic, tot se guit, en ca ra que en or dre

di fe rent, fi gu ren pa ti nar, có rrer, mus cu -

la ció i gimnàsti ca de man te ni ment. 

n El sen de ris me, l’es quí alpí i l’es ca la da

són ac ti vi tats de ma na des per tots dos

col·lec tius, en ca ra que el sub ma ri nis me

és la se go na ac ti vi tat ele gi da pels uni ver -

si ta ris, men tre que l’a lum nat d’ESPO si -

tua en pri mer lloc el salt de pont, a més a 

més d’in clou re en tre les se ves pre di lec -

tes el pa ra cai gu dis me, les va rie tats d’es -

quí i el surf. 

n La fre qüèn cia amb què es de ma na de

rea lit zar ac ti vi tat fi si coes por ti va, per

amb dues po bla cions, in di ca, en pri mer

lloc, la pràcti ca mit jan çant ac ti vi tats

con ti nua des, des prés vé nen les ac ti vi tats 

es porà di ques i en for ma de cur sos in ten -

sius i/o temà ti ques es pe cí fi ques. 

n El carà cter no com pe ti tiu és de ma nat

ma jo rità ria ment per tots dos col·lec tius;

a con ti nua ció apa reix  la com pe ti ció amb 

els amics per di ver tir-se. 

n El pe río de de temps més de ma nat per a

la rea lit za ció de pràcti ques fi si coes por ti -

ves, per als alum nes d’ESPO, són els pe -

río des va ca cio nals. Men tre que per als

de se gon ci cle de la UALM són els caps

de set ma na. El pe río de tem po ral menys

de ma nat per tots dos col·lec tius són els

dies fei ners. 

n Rea lit zar les pràcti ques d’ac ti vi tats fi si -

coes por ti ves pel seu comp te, de for ma

lliu re i au toor ga nit za da fi gu ra com el ti -

pus d’o fer ta més de ma na da en tots dos

col·lec tius. A con ti nua ció tro bem que si -

gui mit jan çant l’o fer ta d’u na en ti tat pú -

bli ca, d’un club o as so cia ció i, fi nal ment, 

en ofer tes pri va des. 
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