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Resum: 

Aquest treball tracta la desigualtat de gènere esportiva entre alumnes de 5è i 6è curs de 

primària de diverses zones de Mallorca. Els alumnes dels centres seleccionats, han respost un 

qüestionari que pretén analitzar els esports que practiquen i les influències que reben. En total, 

s’han enquestat 511 alumnes de les zones del Pla de Mallorca, Migjorn, Llevant i de Palma. A 

més, també s’ha realitzat un grup de discussió amb 8 alumnes de Palma. Els resultats ens indi- 

quen que, en termes de pràctica esportiva, no hi ha diferències significatives entre nins i nines, 

però en relació a la tipologia d’esports més practicats destaquen notablement el futbol, entre els 

nins, i la dansa, entre les nines. També podem observar com, de forma inconscient pels enques- 

tats, presenten una influència per part dels seus progenitors i l’esport que ells practiquen o prac- 

ticaven. 

 
Paraules clau: Desigualtat de gènere, educació primària, dona, esports. 

 

 

 
Abstract: 

This work is about sport gender inequality between students from 5th and 6th grade in 

different parts of Mallorca. The students from the chosen schools have answered a test to ana- 

lyze the sports that they are practising and the influences they receive. In total, 511 students 

from Pla de Mallorca, Migjorn, Llevant and Palma have answered the test. In addition, a dis- 

cussion group with 8 students from Palma has also been done. The results indicate us that, in 

terms of sport practise, there are nearly no differences between boys and girls, but there is a big 

difference among the type of sport that they practise. The most practised sport for boys is foot- 

ball, while for girls is dance. It can also be seen that, in an unconscious way, the students have 

a big influence form their parents and the sport that they used to practise. 

 
Key words: Gender inequality, primary education, women, sports. 
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1. Justificació. 

 

 
 

El terme de desigualtat de gènere va començar aparèixer amb el moviment feminista a 

finals del segle XIX a Europa i EUA, tal com ens indica Cano (2013). Aquest moviment sorgeix 

a causa de la desigualtat de drets polítics i laborals entre homes i dones. A partir d’aquí, de cada 

cop més, la veu de la dona ha estat escoltada, però encara no es pot afirmar que aquest problema 

es trobi superat. 

 

 
La mentalitat de la societat ha anat canviant, de manera que és comú que en certes 

ocasions els homes assumeixin part de les tasques domèstiques. Així i tot, avui en dia, encara 

ens trobem en moltes situacions on les dones tenen gran part d’aquestes responsabilitats, a més 

de la feina laboral per la qual lluitarem des d’un inici Ramos (2016). 

 

 
Fins ara la desigualtat de gènere s’ha centrat, sobretot, en termes laborals o personals i 

domèstics, tal com diferencien Galvéz i Rodriguez (2012). Per aquest motiu, no hem de deixar 

de banda, que dins l’àmbit esportiu també ens trobem amb indicis de desigualtat de gènere, que 

cal aprofundir. És en aquest punt en el qual el meu treball es troba enfocat, de manera que es 

pot deixar constància que encara ara, els infants creixen amb alguns d’aquests valors 

predominantment masclistes. 

 

 
En els resultats de la investigació de Blández, Fernández i Sierra (2007) es va poder 

observar clarament que els esports que els nins practiquen segons el seu gènere, es troben 

vinculats als costums tradicionals d’assignació de tasques tenint en compte el seu sexe. Amb 

aquest treball es podrà comprovar si els nins de 9-12 anys de Mallorca practiquen esports actius 

amb més intensitat i relacionats amb la força, i les nines amb esports relacionats amb el ritme i 

la flexibilitat. 

 

 
Tal com comprova Palou (2001) la influència dels pares dels alumnes que realitzen o 

han realitzat esport tindrà relació pel que fa a aquest practiqui esport. Per aquesta causa, es vol 

analitzar el motiu pel qual l’alumne practica el determinat esport. 
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Els infants adquireixen valors de desigualtat durant la seva etapa de creixement a través 

d’experiències i aprenentatges que viuen a la societat, tenint en compte, per una banda, les 

afirmacions de Cortez-Gómez (2017). Per altra banda, Jímenez, Inzunza, Amor i Guajardo 

(2013) ens senyalen que a l’edat d’entre 9 i 12 anys és quan els infants tenen assolits tots aquests 

valors que han après durant aquesta etapa. Així doncs, el meu treball es realitzarà sobre alumnes 

d’aquesta franja d’edat. 

 

 
Per acabar, cal parlar que aquesta desigualtat es troba més present a determinades zones 

geogràfiques que altres, a causa dels canvis socials i culturals que s’han produït, seguint les 

indicacions de Cutillas (2000). És cert que aquestes diferències són grans per les dimensions 

entre països, per això, s’ha de tenir en compte que com més reduïda és la zona menys diferències 

hi trobem. La mostra que s’emprarà per a dur a terme aquest treball seran distints pobles de 

l’illa de Mallorca, de manera que els resultats obtinguts ens podran indicar si en una zona 

relativament reduïda hi podem trobar diferències significatives en relació a aquest aspecte. 

A l’hora d’escollir els diferents pobles o ciutats, s’ha tingut en compte el nombre 

d’habitants que hi resideixen i la seva ubicació geogràfica de Mallorca. 

 

 
2. Objectius. 

 

 
 

L’objectiu general del treball és el següent: 

 
- Analitzar la presència de desigualtat de gènere actual en les activitats esportives 

d’alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària a Mallorca. 

 

 
Els objectius específics en vers d’aquest primer es poden veure a continuació: 

 
- Identificar diferències de pràctiques esportives diferenciant per gènere i curs 

 
- Conèixer els motius pel qual realitzen els determinats esports. 

 
- Comprovar els resultats segons l’espai geogràfic en què es troba l’alumnat. 
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3. Marc teòric. 

 

 
 

3.1. Terme desigualtat de gènere. 
 

 

 

Per parlar del concepte de desigualtat i/o equitat de gènere, cal conèixer en primer lloc 

com aquest va aparèixer i perquè va sorgir. Per això, cal recordar quin era el paper dels homes 

i dones des dels inicis. Sánchez (2016) ens comenta que segons la població i la cultura en què 

es trobaven, els papers de cada sexe podien variar. Així doncs, la funció de cada habitant era 

flexible i en cap cas exclusiu d’un sol gènere, és a dir, sempre depenia de les necessitats. Per 

tant, podem afirmar que les diferències pejoratives entre les tasques que realitzava cada gènere 

sorgeixen més endavant, relegant les tasques domèstiques, majorment dutes a terme per dones, 

com a funcions sense importància i amb una connotació negativa important. 

 

 
Amb el sorgiment de l’escriptura, la història fou redactada majoritàriament pels homes 

incloent totes aquelles experiències viscudes per ells mateixos, de manera que el paper de la 

dona fou gairebé inexistent (Sánchez, 2016). És en aquest punt, on les societats posteriors 

interpretaren aquests esdeveniments amb un punt de vista masclista i discriminant les funcions 

femenines. Llavors, totes les escriptures, sobretot, les mitològiques i llegendàries la figura de 

l’home sortia com el més valent, representant de la llum i el coratge, mentre que la dona 

representava unes característiques més obscures i amb connotacions negatives. Aquest canvi de 

visió es coneix amb el nom d’arquetip, que és el predecessor dels nostres actuals estereotips, 

tal com ens assegura Guil, Ana, Bozal i Sevilla (1998). 

 

 
Es pot observar clarament, com la diferenciació de les funcions de cada sexe ha anat 

augmentant de manera progressiva en relació al temps. El concepte de desigualtat de gènere no 

aparegué fins que la veu de les dones no foren escoltades mitjançant els moviments feministes, 

doncs, es consideraven fets normalitzats aquestes diferències entre sexes, com ens pot indicar 

Cano (2013). En el mateix moment, aparegué també, el concepte d’equitat de gènere, relacionat 

amb el concepte de desigualtat però amb un punt de vista més positiu. Pérez i Merino (2009) 

defineixen el terme equitat de gènere com a la igualtat de drets i serveis socials 
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independentment del gènere, així com la discriminació per sexes, donant a peu a les mateixes 

oportunitats per a tothom. 

 

 
Cal tenir en compte, que parlar d’igualtat no significa que dins la mateixa societat aquest 

respecte hi sigui present, doncs el primer moviment feminista fou als anys 60, però no fous fins 

als anys 80 on es replantejaren la figura de la dona com una persona que mateix respecte i uns 

drets equitatius al de l’home, tal com ens mencionen Stuven, Cabello, Crisóstomo i Lozier 

(2013). No obstant això, al llarg del temps, s’han creat programes, campanyes, organitzacions 

i altres esdeveniments per tal de minvar en tots els àmbits la presència de desigualtat entre sexes 

i oferir, sobretot, drets socials i laborals. 

 

 
Actualment, encara no podem parlar d’una igualtat de gènere pròpiament dita, ja que 

encara existeix una gran diferència entre el repartiment de les tasques domèstiques juntament 

amb l’actitud masclista, tal com ens indica Ramos (2016). Així i tot, de cada vegada, les 

organitzacions agafen més força per tal de minvar en tot el possible aquesta diferència. Podem 

destacar la funció de l’OMS (2017) que es centra en la prevenció de violència en les dones, a 

Mallorca la campanya No i punt (2017) per tal d’evitar qualsevol tipus d’agressió sexista; entre 

altres organitzacions. 

 

 
En termes legals, ens podem recolzar en el que dicta el tribunal constitucional (2016). 

La sentència 159/2016 ens parla sobre la igualtat entre dones i homes dins termes laborals i les 

aplicacions necessàries perquè així sigui. Aquesta sentència ens ofereix la possibilitat de 

mantenir les mateixes oportunitats laborals i evitar qualsevol tipus d’abús cap a les dones. No 

obstant això, encara podem trobar una diferència salarial important entre homes i dones per 

realitzar una mateixa tasca, tal com es pot observar al gràfic 1. Tot i que, cal dir que amb el pas 

dels anys aquesta bretxa va disminuint lentament. 



9 
 

Gràfic 1. Evolució dels salaris mitjos anuals, de la bretxa salarial i de l’IPC. 

 

 
Font: Elaboració Vicesecretaria General d’UGT (2018). 

 

 

 

3.2. Desigualtat de gènere esportiu. 
 

 

 

La desigualtat no només ha estat present en termes laborals i/o domèstics, sinó que 

també han estat present en l’àmbit esportiu i tal com ens senyalen Zapico i Tuero del Prado 

(2014) el deport femení ha sofert també una evolució. Ja des dels inicis dels Jocs Olímpics, les 

dones han estat excloses a la seva participació tractant-les de sexe dèbil i falta de pràctica 

esportiva (Pérez 2011). Així doncs, tots aquells estereotips que han anat sorgint tal com s’ha 

mencionat anteriorment, també s’han introduït i relacionat amb la pràctica de determinats 

esports que han persistit a causa de l’aprenentatge dels infants que han adquirit per imitació 

dels seus familiars. 

 

 
Així com les dones aconseguien de manera progressiva els mateixos drets que els 

homes, també han tingut accés a la pràctica d’esports. Malgrat això, els esports practicats eren 

la gimnàstica i/o dansa, sempre que no fos d’alta competició (Zapico i Tuero del Prado 2014). 

El seu accés a practicar esport va anar ampliant-se, però vist per mals ulls a causa dels 

estereotips adquirits. Tots aquests avanços van ser frenats en l’època franquista, doncs, les 

dones havien de portar un determinat tipus de vestimenta i complir amb les prohibicions de la 

pràctica d’alguns esports en concret (Pujades, X. 2013). 
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La desigualtat en l’esport no és únicament present a la vida de les dones, sinó també 

pels homes. La pràctica d’esports actius relacionats amb la força són ben vists pels homes, els 

quals poden manifestar la seva masculinitat, i els esports de ball per les dones. Ens trobem en 

un problema quan una persona del sexe oposat practica l’esport masculí o femení. Per tant, 

estem parlant d’estereotips lligats a la sexualitat i sovint es relaciona o es qüestiona la sexualitat 

de la persona que practica l’esport de “nines” o l’esport de “nins”. (Piedra, J., 2015). 

 

 
Als gràfics següents es pot observar com l’any 2008 els esports de gimnàstica i dansa 

són uns dels més practicats per a les dones, mentre que no destaquen dins l’esport masculí. Així 

mateix, en relació als esports practicats per les dones, es pot veure com, el dia d’avui, es 

practiquen un ampli ventall d’esports que també són practicats pels homes, a diferència de 

mitjans del segle anterior. 

 

 
Gràfic 2. Esports més practicats homes (2008) Gràfic 3. Esports més practicats dones (2008) 

 

 
Font: Elaboració Palou i Ponseti (2009). 

 

 

 
Actualment, tal com ens comenten Zapico i Tuero del Prado (2014) en qüestions 

esportives s’ha avançat considerablement comparant amb l’inici esportiu femení. Aquest fet no 

significa que les dones estiguin en una posició equitativa amb els homes, doncs, l’esport masculí 

és el més observat, el més valorat econòmicament i popularment; i el més comentat en els 

mitjans de comunicació, principalment el futbol. Cal tenir present que per canviar aquest fet, 
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cal canviar la nova forma d’ensenyar i/o educar a partir de la construcció social. Tal com ens 

explica Serra (2016) aquesta construcció social és interioritzada per aquells valors que la 

família, els centres educatius i els mitjans de comunicació ens transmeten. 

 

 
A continuació, es pot observar clarament com l’esport més reconegut és el futbol i 

destaca, sobretot, entre els homes. Mentre que les dones es decanten a altres esports, com són 

el voleibol i el basquet. 

 

 
Gràfic 4. Esports practicats segons el sexe. 

 

 
Font: Elaboració Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD). 

 

 

 

No es tracta de mantenir les mateixes capacitats físiques en ambdós sexes, sinó tal com 

ens informa el Ministeri d’Educació, cultura i esport (2009) s’ha de fomentar la igualtat de 

participació en cada esport tenint en compte les capacitats que pot oferir cada persona 

independentment del seu gènere, no s’ha d’observar com un aspecte negatiu i s’ha d’evitar 

etiquetar una persona per les seves possibilitats i/o mancances físiques. Així doncs, cal percebre 

la pràctica d’esports com una activitat per adquirir valors d’igualtat i com un mitjà per 

desenvolupar-se i expressar-se corporalment siguin quines siguin les capacitats i/o possibilitats 

de cada persona que ho practica. 
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3.3. Desigualtat d’esport en infants. 
 

 

 

El sistema educatiu des dels seus orígens fins a l’actualitat ha anat evolucionant. Els 

primers centres educatius no acceptava tota la població, sinó que els alumnes foren seleccionats. 

A més, la separació de les aules en ambdós sexes era tan pronunciada que existia la prohibició 

de qualsevol tipus de contacte d’un infant que no fos del mateix sexe en horari lectiu. El 

contingut de les classes variaven segons el gènere dels alumnes, tal com ens explica Andrés 

(2013). Per una banda, els docents ensenyaven a les noies tasques domèstiques per tal que 

pogués ajudar a la seva mare i cuidar dels homes de la casa. Per altra banda, els nois rebien 

classes relacionades amb la ciència i entrenament físic. L’ensenyança va anar canviant de 

manera que de cada cop els continguts eren, gairebé, semblants a les aules dels nois i de les 

noies. 

 

 
Aquesta mentalitat ha anat canviant degut a la desigualtat que ocasionava. Així doncs, 

aquesta nova perspectiva va propiciar a obrir centres educatius mixtes. Aquesta nou canvi va 

donar uns resultats favorables que donaren lloc a passar-se d’una escola segregada a una escola 

coeducativa. No obstant, actualment, encara ens trobam amb centres, concertats i privats, que 

encara mantenen la línia tradicional però els valors que transmeten són els mateixos 

independentment del sexe. Tal com ens transmet Subirats (2010) és una necessitat que les 

escoles mixtes promoguin la igualtat de les persones i que encara que sigui insuficient, cal 

reconèixer els grans avanços que s’han aconseguit des de les primeres escoles mixtes. 

 

 
Tal com ja és sabut, l’esport resulta imprescindible per un creixement saludable dels 

infants, de la mateixa forma que també els ajuda a adquirir hàbits esportius per la seva 

vida adulta i que es mantinguin físicament actius, ajudant al desenvolupament 

d’habilitats motrius. L’esport també té una funció socialitzadora molt important, 

conèixer i tractar amb altres persones ajuda a obrir la ment de l’infant a més de propiciar 

el desenvolupament d’habilitats socials. També podem parlar sobre les dues principals 

vessants que té l’esport en els infants. Hi ha l’esport pel plaer de fer-lo i l’esport 

competitiu. Aquest últim té molta més presència masculina que femenina pel que, així 
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com diuen els autors, s’haurien de prendre mesures per intentar tapar aquesta bretxa 

(Lleixà i González 2010). 

 

 
Tota desigualtat que ha estat present en les societats, ha estat transmesa mitjançant els 

estereotips als centres educatius, i per tant, als infants, així com, també a través de les activitats 

esportives practicades fora l’horari lectiu i/o en àmbits familiars. No és d’estranyar que els 

infants practiquin uns determinats esports segons el seu sexe tal com es pot observar en l’estudi 

de Blández, Fernández i Sierra (2007). Com es pot observar al gràfic següent, la societat té molt 

arrelat el concepte dels esports dividits per qüestió de gènere. Aquest estigma resulta gairebé 

extrem en els casos dels esports que realitza la població masculina, ja que qualsevol acció que 

pugui ser causa de burla social atacant a la seva masculinitat resulta molt present dins el seu 

pensament, el que pot arribar a causar grans nivells d’estrès i ansietat a alguns infants (Schmalz, 

i Kerstetter 2006). 

 

 
Gràfic 5. Esports masculins o femenins segons l’opinió de la població. 

 

 
Font: Elaboració Schmalz, i Kerstetter (2006). 

 

 

 
Cal tenir en compte que els valors de desigualtat dels infants es van adquirint de forma 

natural i subconscient, de manera que no donen gaire importància als estereotips estipulats. Però 

a mesura que van creixent aprenen de les experiències i segueixen els valors dels adults (Cortez- 

Gómez 2017). És en aquest punt on ens trobem que alguns infants abandonen i/o canvien 

d’esport. Jímenez, Inzunza, Amor i Guajardo (2013) ens informen que a l’edat d’entre 9 i 12 

anys els infants ja han interioritzat tota mena de valors socials, inclosos els de diferenciació de 

capacitat entre sexes. 
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A continuació es pot veure clarament com la pràctica d’esport va minvant a mesura a 

augment de l’edat dels infants, però la disminució és més pronunciada a les nines a causa de 

l’adquisició dels valors dels quals hem tractat fins ara. 

 

 
Gràfic 6. Activitat fisicoesportiva en el temps d’esplai segon sexe i edat. 

 

 
 

Font: Elaboració Alonso, et al (2011). 

 

 

 

Blández,, Fernández, i Sierra, (2007) ens comuniquen que a poc a poc, aquestes 

diferències es van apagant una mica en termes del ventall d’esports que practica cada gènere. 

Destaquen que això es duu a terme per part del col·lectiu femení, que comença a practicar 

esports que abans eren considerats “masculins”. Els homes, en canvi, són més reticents a 

canviar la tipologia d’esports que practiquen. 

 

 
4. Proposta d’intervenció. 

 

 
 

En aquest apartat es presentarà el pla d’investigació que s’ha seguit per desenvolupar el 

treball, així com una explicació del tipus d’individus seleccionats i els criteris de la seva 

selecció, els instrument utilitzats que han completat els subjectes, les variables a analitzar i les 

fases de seguiment per obtenir cada apartat mencionat. 
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La metodologia que s’ha seguit per dur a terme la mostra és semblant a la que ens 

proposa Casas, Repullo i Donaldo (2003). En primer lloc, cal trobar una situació o problema 

que ens interessa investigar, en el meu cas la perspectiva de gènere dins l’àmbit esportiu. Un 

cop seleccionat el tema i obtingut la informació sobre aquest, cal plantejar uns objectius 

mencionats anteriorment i identificar les variables a estudiar. Tot seguit, és necessari posar-se 

en contacte, en aquest cas, amb diferents centres educatius, seleccionar una mostra d’individus, 

els quals hauran de completar l’instrument que s’haurà elaborat, i recollir l’instrument per 

llavors analitzar i extreure’n les conclusions finals. Aquestes darreres passes es trobaran 

explicades amb més detall a continuació. 

 

 
4.1. Individus. 

 

 

 

Els individus que han col·laborat en la primera part de la investigació són alumnes de 

5è i 6è d’Educació Primària de diversos centres públics de Mallorca, la franja d’edat entre 

ambdós cursos són de 10-12 anys, encara que ens trobem d’alguns casos que presenten l’edat 

de 13 anys. En concret, les escoles es troben ubicades al pla de Mallorca, Migjorn, Llevant i 

Palma. El total d’alumnes que participaren en respondre els qüestionaris són 511. En la segona 

part, els 8 alumnes col·laboradors en el grup de discussió són del mateix centre de Palma que 

pertanyen als cursos de 4t, 5è i 6è. 

 

 
En primer lloc, tenint en compte els llistats dels centres educatius de Mallorca s’ha 

realitzat l’elecció dels centres (Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears 

2018). L’elecció dels centres educatius ha estat seleccionada segons les característiques del 

poble o ciutat i de la zona geogràfica en què es troba dins l’illa de Mallorca. D’aquesta manera, 

podem obtenir uns resultats més variats que no pas centrar-se, únicament, en una part de 

Mallorca. Els criteris de selecció del poble o ciutat és degut a la zona de Mallorca el qual 

pertanyen i el nombre d’habitants que hi resideixen. 
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En segon lloc, un cop seleccionat els centres, m’he posat en contacte amb cada un d’ells 

per tal de confirmar amb la seva col·laboració i seguir endavant amb el meu treball. Així doncs, 

amb la seva aprovació i col·laboració, els alumnes de la mostra han omplit l’enquesta preparada 

per a la investigació. 

 

 
Els centres participants són els següents: 

 
Situats al pla de Mallorca hi trobem el col·legi Es Cremat de Vilafranca, Joan Mas i 

Verd de Montuïri i l’Escola Nova de Porreres. 

Situat al Migjorn hi trobem el col·legi Inspector Joan Capó de Felanitx. 

Situat al Llevant hi trobem el col·legi Jaume Vidal i Alcover de Manacor. 

Per acabar, situat a Palma hi trobem el col·legi Son Oliva. 

 
 

A continuació es pot observar el nombre d’alumnes que han participat segons la zona 

geogràfica en què es troba el centre el qual assisteixen, així com el tant per cent que ocupa en 

la mostra total. 

 

 
Taula 1. Distribució dels individus segons la zona geogràfica del centre. 

 

Taula 1: Distribució dels individus. 

Zona geogràfica Nombre d’alumnes Tant per cent (%) 

Pla de Mallorca 185 36,2 

Migjorn 157 30,7 

Llevant 71 13,9 

Palma 98 19,2 

Total 511 

Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa a la segona part de la investigació, es va parlar amb la direcció del centre per 

tal de tenir la seva aprovació. Un cop acceptat, es va parlar amb cada tutor de cada curs per tal 

de tenir quatre alumnes de 6è, dos de 5è i 4t. A cada alumne se li entregà una autorització per 

tal d’obtenir el permís dels seus pares. 

 

 
4.2. Variables 

 

 

 

Les variables a tenir en compte es relacionen amb els objectius esmentats a apartats 

anteriors. Així doncs, les variables estudiades fan referència a l’esport practicat segons el gènere 

dels alumnes, el curs, les influències dels alumnes i la zona on habiten. 

 

 
A continuació s’explicarà la classificació de cada variable per tenir en compte a l’hora 

de recollir i analitzar les dades. 

 

 
a) Gènere: nin, nina. 

 

 
 

b) Curs: 5è, 6è. 

 

 
 

c) Pràctica d’algun esport. 

 

 
 

En aquest apartat es diferenciaran tots aquells alumnes que practiquen un o més esports 

dels que no en practiquen cap. Els practicants seran tots aquells que responen a l’opció sí, a la 

següent pregunta: Practiques qualque esport fora de l’escola? El plantejament de la pregunta és 

per donar entendre els alumnes que totes les activitats o esports que realitzen en horari lectiu 

durant el pati o les sessions d’Educació Física no s’han de tenir en compte per contestar les 

preguntes posteriors. 
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d) Temps dedicat a l’esport. 

 

 
 

Per identificar les hores que es dedica en realitzar esports durant la setmana, es 

distribuiran els alumnes segons aquests criteris. 

- Alta dedicació: inclou tots aquells infants que responen que dediquen més de 6 hores a 

la setmana en realitzar un o diversos esports. 

- Mitja dedicació: fa referència a tots aquells alumnes que practiquen entre 4 i 6 hores 

setmanals a un o més esports. 

- Baixa dedicació: es tracta de tots aquells infants que dediquen a practicar un o més 

esports menys de 4 hores a la setmana. 

 

 
e) La tipologia d’esport. 

 

 
 

La classificació dels esports s’ha realitzat a partir de les diferents categoritzacions que 

Ramírez (2013) ens proporciona. Així doncs, separarem els esports segons aquests criteris: 

 

 
- Esports atlètics: es tracta d’aquells esports competitius que requereixen resistència i 

velocitat per part dels jugadors, com són l’atletisme, la natació, el ciclisme, etc. 

- Esports de pilota: són tots aquells esports que necessiten un tipus de pilota per poder-hi 

jugar, com són el futbol, el voleibol, el rugbi, el basquet, etc. 

- Esports de combat: es tracta d’aquells esports que necessiten contacte físic amb els 

oponents aplicant tècniques de lluita, com són boxa, judo, etc. 

- Esports de lliscament: fa referència a tots aquells esports que per jugar-hi necessites 

patinar sobre una superfície, com són el patinatge, esquí, etc. 

- Esports artístics: inclou tots aquells esports que requereixen música i ritme per executar- 

la, com són la dansa, la gimnàstica rítmica. 
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f) Les influències familiars. 

 

 
 

En aquest apartat s’estudiarà si hi trobem una relació entre el tipus d’esport que practica 

l’infant i amb els esports que la seva família ha practicat. Es tindran en compte dos aspectes, la 

pràctica i el tipus d’esport que realitzaven o realitzen els seus pares i els ànims que aquests 

ofereixen als seus fills a l’hora de practicar l’esport determinat. 

 

 
g) Lloc on viu. 

 

 
 

Per conèixer la zona geogràfica dels alumnes separarem els infants segons en quina part 

de Mallorca es troben. La classificació queda de la següent manera: 

- Pla de Mallorca. 

 
- Migjorn. 

 
- Llevant. 

 
- Palma. 

 
- Altres. (Fa referència a aquells alumnes que, encara que van a alguna de les escoles 

mencionades anteriorment, habiten a una altra zona geogràfica). 

 

 
4.3. Instrument. 

 

 

 

L’instrument elegit per desenvolupar la part pràctica i empírica, en la primera part, és 

un qüestionari d’elaboració pròpia, amb el qual es recolliran les dades dels alumnes dels centres 

mencionats. 



20 
 

El qüestionari, tal com ens expliquen Aparicio et al. (2006), és un document que ens 

permet obtenir els resultats d’una forma organitzada en relació als objectius proposats, així com 

les variables que es volen analitzar. Depenent dels individus de la mostra, les preguntes es 

plantejaran d’una forma més senzilla o més complexa, el temps de dedicació serà més breu o 

més llarg, el tipus de pregunta, etc. Totes aquestes característiques són criteris que s’han tingut 

en compte a l’hora d’elaborar l’estructura i les preguntes del qüestionari. 

 

 
Per elaborar l’enquesta s’han seguit diverses passes. En primer lloc, es va fer una recerca 

bibliogràfica sobre el tema per tal d’extreure la informació rellevant per seguir un fil conductor 

a l’hora d’elaborar les preguntes. Les preguntes s’elaboraren a partir d’altres qüestionaris 

models que foren seleccionats a través de la recerca. Un cop realitzat el qüestionari, es va 

presentar a dos infants per realitzar una petita prova pilot sobre l’enteniment i la durada de 

l’enquesta. Afegits els darrers canvis, es va presentar als dos autors dels qüestionaris models 

mencionats anteriorment. 

 

 
Pel que fa a la segona part, es tracta d’un grup de discussió. Un grup de discussió, tal 

com ens explica Arboleda (2008), és un una entrevista grupal en el qual els participants han 

d’anar discutint sobre un tema i serveix per analitzar les seves respostes i ideologies. 

 

 
Per elaborar les preguntes i tenint en compte l’edat i les característiques dels alumnes, 

les preguntes plantejades foren breus, repetitives i constants, per tal de facilitar la seva 

comprensió i a donar lloc al major nombre de respostes possibles. A més, en alguns casos, es 

dirigia la paraula a cada alumne de manera que tots poguessin participar i transmetre confiança 

en les seves respostes. S’han elegit alumnes de diversos cursos per comptar també amb l’opinió 

i els coneixements referents a l’edat. S’han elegit aquests cursos ja que es va considerar que 

alumnes més joves tindrien dificultats per comprendre les preguntes o per respondre-les. 
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4.3.1. Qüestionaris consultats. 

 

 
 

Els qüestionaris que es varen consultar per realitzar el d’elaboració pròpia tracten del 

tema general sobre el qual el meu treball està enfocat, que és el tema de l’esport. Un es troba 

més enfocat sobre la desigualtat de gènere dins l’àmbit esportiu i l’altre es troba més relacionat 

amb els esports practicats d’alumnes de gairebé de la mateixa edat en què el meu treball va 

dirigit. 

 

 
De les enquestes consultades, hi trobam el qüestionari extret de la tesi doctoral de Serra 

(2016) titulat “La perspectiva de género en los estudios de ciencias de la actividad física y el 

deporte”, que es troba validat per especialistes en investigació educativa, mercat laboral de 

l’esport, psicologia esportiva, pedagogia de l’esport i de l’Educació física, estadística i 

Educació física de secundària; i el qüestionari elaborat per Palou (2001) en la seva tesi titulat 

“Hàbits de pràctica esportiva dels mallorquins d’entre 10 i 14 anys”. 

 

 
4.3.2. Prova pilot. 

 

 
 

Per conèixer les possibles dificultats que poden tenir els alumnes d’entre 10-12 anys, 

vaig realitzar l’enquesta a dos alumnes, un de cada curs de 5è i 6è d’Educació Primària que 

assisteixen a l’escola Verge de Monti-Sion de Porreres. A partir de la prova, es van canviar 

alguns enunciats que causaven confusió. A més, es va aprofitar per controlar el temps que 

tardaven a realitzar el qüestionari complet, que aproximadament la durada de l’enquesta és de 

10-15 minuts. La durada és adequada, tenint en compte les recomanacions de Fernández (2007) 

i al públic al qual va dirigit. 
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4.3.3. Disseny del qüestionari. 

 

 
 

El qüestionari respost pels alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària es pot visualitzar a 

l’apartat d’annexos. Cal dir que un cop elaborat el qüestionari final, es va tornar a elaborar però 

en versió online, de manera que els centres educatius poguessin escollir l’opció que millor els 

hi anava per poder-ho realitzar amb els alumnes. 

 

 
Pel desenvolupament de les preguntes s’han seguit uns criteris que Fernández (2007) 

ens recomana. Així doncs, les primeres preguntes del qüestionari són bastant senzilles per tal 

de fomentar les ganes de participar, la dificultat augmenta a mitjan qüestionari així com les 

darreres tornen a ser més simples. A l’hora de reduir la llargària de l’enquesta, s’ha tingut en 

compte que la mida de les lletres fos una mica més grossa per tal de facilitar la seva lectura, que 

no reduir al màxim el nombre de fulls. A més, s’ha repetit la mateixa estructura de pregunta per 

facilitar a l’alumnat contestar el qüestionari, així com introduir una petita explicació de com 

contestar la pregunta. El nombre de preguntes no és superior a 20, d’aquesta manera ens 

assegurem de què els alumnes no es cansin en realitzar el qüestionari i no contestin les preguntes 

de manera ràpida sense prestar atenció. 

 

 
La organització de les preguntes s’ha realitzat de la següent manera: 

 

 

Taula 2. Organització de les preguntes del qüestionari. 

 

Variables generals Preguntes format 

paper 

Preguntes format 

online 

Dades personals de l’enquestat Sense enumeració 1 - 5 

Dades esportives de l’enquestat 1- 8 6- 14 

Dades esportives dels familiars 9 - 12 15 - 18 

Motius personals de l’enquestat 13 - 15 19 - 21 

Font: Elaboració pròpia. 
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Tenint en compte la classificació que Saunders, Lewis i Thornhill (2009) elaboren 

segons el tipus de preguntes que hi trobam en un qüestionari, s’anomenaran, únicament, les que 

s’utilitzen al de creació pròpia. Així doncs, el tipus de preguntes que podem trobar al qüestionari 

contestat per alumnes de 5è i 6è en format paper i en online són les següents: 

 

 
a) Preguntes tancades: es tracta d’aquelles preguntes que han de marcar una creu a l’opció 

que considerin que és la més propera a la seva realitat. 

1. Del tipus de llistat: Poden marcar una creu a més d’una opció. 

 
2. Del tipus de categoria: Només es pot marcar una opció. 

 
3. Del tipus de classificació: Han de marcar un tipus de classificació 

a cada una de les respostes. 

 

 
b) Preguntes del tipus de filtre: Són aquelles preguntes que no tots els individus han de 

respondre. 

 

 
c) Preguntes obertes: Es tracta d’aquelles preguntes que els individus són lliures de 

contestar la seva pròpia realitat. 

 

 
A continuació, es presentarà a les següents taules el tipus de pregunta que s’ha creat a 

partir de cada pregunta que trobem a ambdós qüestionaris, en format online i en paper. 

 
 

Taula 3, 4, 5 i 6. Tipus de preguntes del qüestionari. 

 

Taula 3: Dades personals de l’enquestat 

Contingut de la pregunta Tipus de pregunta 

Sexe Tancat de categoria. 

Curs Oberta. 

Edat Oberta. 

Col·legi Oberta. 

Residència Oberta. 
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Taula 4: Dades esportives de l’enquestat 

Contingut de la pregunta Tipus de pregunta 

Pràctica d’algun esport Tancat de categoria. 

Esports practicats Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

Satisfacció de la pràctica de 

l’esport 

Tancat de categoria. 

Tipus filtre. 

Motiu de la pràctica de l’esport Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

Hores de pràctica de l’esport Oberta. 

Tipus filtre. 

Consell familiar Tancat de classificació. 

Tipus filtre 

Interès en practicar un altre 

esport. 

Tancat de categoria. 

Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

Motiu de no practicar l’esport 

interessat. 

Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

 

 

Taula 5: Dades esportives dels familiars 

Contingut de la pregunta Tipus de pregunta 

Pràctica 

familiars. 

d’esports dels Tancat de categoria. 

Esports 

familiars. 

practicats pels Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 
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Taula 6: Dades personals de l’enquestat 

Contingut de la pregunta Tipus de pregunta 

Pràctica d’esport en un futur. Tancat de categoria. 

Motius d’abandonament. Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

Motius de cap tipus de pràctica. Tancat de llistat. 

Tipus filtre. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

4.4. Procediment. 
 

 

 

Abans d’explicar les passes que es varen seguir per obtenir els qüestionaris amb les 

respostes contestades pels alumnes, cal informar sobre les persones que col·laboraren a entregar 

els qüestionaris als alumnes. Cada centre educatiu s’ha organitzat per tal de dedicar un temps 

escolar a la realització de les enquestes, així doncs, els col·legis Inspector Joan Capó de Felanitx 

i Jaume Vidal i Alcover de Manacor les mestres d’Educació Física s’han encarregat de 

proporcionar els qüestionaris als alumnes; els col·legis Es Cremat de Vilafranca, Escola Nova 

de Porreres i Joan Mas i Verd de Montuïri les tutores de cada curs han ajudat als seus alumnes 

a respondre’ls; i per acabar a l’escola Son Oliva de Palma m’he encarregat personalment 

d’entregar els qüestionaris als infants. 

 

 
Per seguir un fil conductor a tots els centres, s’ha elaborat un protocol d’administració 

que es pot observar a l’apartat d’annexos, de manera que els docents poguessin accedir a la 

informació que necessiten saber i comunicar-ho als infants abans de començar a omplir el 

qüestionari. 

 

 
Les passes que es van seguir per poder obtenir les dades pel desenvolupament del treball 

són les següents: 
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a) Permís dels centres educatius. Un cop seleccionats els centres educatius, em vaig posar 

en contacte per via telefònica, en primer lloc, amb l’equip directiu de cada centre, als 

quals s’explicà en què consisteix la recerca i el motiu pel qual necessitava la seva 

col·laboració i que els alumnes del seu centre poguessin omplir el qüestionari. En segon 

lloc, em vaig posar en contacte amb els/les encarregats/des de passar el qüestionari als 

infants. 

 

 
b) Proporcionar la informació per via e-mail. Tal com s’havia acordat en el primer contacte 

amb el centre, es va enviar un correu amb la carta de presentació i una explicació 

detallada del treball i també s’adjuntà el protocol d’administració, l’autorització pels 

pares i el qüestionari en PDF perquè ho poguessin revisar. 

 

 
c) Entrega dels qüestionaris. En els dies acordats, vaig assistir personalment als centres per 

entregar els qüestionaris i aquells centres que necessitaven imprès, també, l’autorització 

dels pares. El col·legi Jaume Vidal i Alcover varen optar per elaborar el qüestionari 

online de manera que no va ser necessari presentar-me al centre. 

 

 
d) Recollida dels qüestionaris. Igual que la passa anterior, un cop que els alumnes han 

omplert els qüestionaris, els centres m’informaren de quan podria assistir-hi per recollir- 

los. 

 

 
La durada total des de l’inici en què es va començar a contactar amb els centres fins a 

la recollida dels qüestionaris és d’un mes i mig aproximadament, final d’abril i el mes de maig 

del curs escolar 2017-2018. 

 

 
Pel que fa al grup de discussió, el dia acordat amb el centre, es va anar a cercar els 

alumnes seleccionats a partir dels criteris de cada tutor. Per dur-ho a terme, es va anar a la 

biblioteca que no estava ocupada en aquell moment, on els alumnes entregaren les 

autoritzacions dels seus pares i es va posar la càmera per començar amb la discussió. La durada 

del grup de discussió és aproximadament d’uns 10 minuts. 
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5. Resultats. 

 

 
 

Els resultats obtinguts a partir dels qüestionaris dels 511 individus de la mostra 

explicada anteriorment es dividiran en funció dels tres objectius específics plantejats a l’inici 

del treball. 

 

 
5.1. Resultats en relació al primer objectiu: identificar diferències de pràctiques 

esportives diferenciant per gènere i curs. 

 

 
Les dades obtingudes dels 511 alumnes participants, ens permeten afirmar que una gran 

majoria d’infants d’entre 10 i 13 anys realitzen algun tipus d’activitat esportiva. D’aquests, 403 

practiquen esport, dels quals 204 són nines i 199 són nins. 

 

 
 

TAULA 7. Pràctica de qualque esport fora de l’horari escolar. 

(en funció del gènere) 

 NINS NINES TOTAL 

N % N % N % 

SÍ 199 79,3 204 78,5 403 78,9 

NO 52 20,7 56 21,5 108 21,1 

Enquesta realitzada a una mostra de 511 individus residents a Mallorca, dels quals un 49,1% són nins i un 50,9% 

són nines. 

Tal com es visualitza a la taula 7, un 78,5% i un 79,3% del total de nins i nines, 

respectivament, realitzen activitat física. Podem observar com els percentatges de nins i nines 

esportistes no presenten cap desigualtat significativa, havent-hi menys d'un 1% de diferència 

entre ells. 

 

 
Les taules 8.1 i 8.2 ens indiquen el nombre d’infants que practiquen esport, distingint 

per gènere i curs la primera, mentre que la segona ens fa referència únicament al total d’alumnes 

per curs. 
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TAULA 8.1. Pràctica de qualque esport fora de l’horari escolar. 

(en funció del gènere en cada curs) 

 5è 6è 

Nins Nines Nins Nines 

N % N % N % N % 

SÍ 96 79,3 111 80,4 103 81,7 93 73,8 

NO 25 20,7 27 19,6 23 18,3 33 26,2 

 

 

A la primera taula podem observar com a 5è, els percentatges que fan referència a 

l'esport que practiquen els nins i les nines, no hi ha gairebé diferència entre la quantitat de 

practicants, un 80,4% de les nines i un 79,3% dels nins practiquen esport. Per altra banda, sí 

que trobam una desigualtat més accentuada entre els alumnes de 6è, on el 81,7% dels nins 

practica esport, davant el 73,8% de nines. 

 

 

 

TAULA 8.2. Pràctica de qualque esport fora de l’horari escolar. 

(en funció dels cursos) 

 5è 6è 

N % N % 

SÍ 207 79,9 196 77,8 

NO 52 20,1 56 22,2 

 

 

Pel que fa a la taula 8.2, vegem com també hi ha una lleugera diferència entre la quantitat 

d’esportistes de 5è i 6è. Sent aquests primers un 79,9% dels alumnes, i els segons un 77,8%. 

 

 
Podem observar com a les taules 9.1 i 9.2 es divideix per cursos i gènere la quantitat 

d’esports que realitza cada infant. 
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TAULA 9.1. Nombre d’esports que practiquen els individus. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines TOTAL 

N % N % N % 

1 esport 145 72,9 132 64,7 277 68,7 

2 esports 43 21,6 44 21,6 87 21,6 

3 esports 11 5,5 22 10,7 33 8,2 

4 esports 0 0 4 2 4 1 

5 esports 0 0 2 1 2 0,5 

 

La taula 9.1 ens indica que el 72,9% dels nins realitza únicament un esport, mentre que 

les nines que realitzen només un esport són un 64,7%. Tal com es pot observar, hi ha un 2% de 

nines que realitzen 4 esports diferents i un 1% que realitza fins a 5 esports. En canvi, els nins 

no realitzen més de 3 esports. 

 
 

TAULA 9.2. Nombre d’esports que practiquen els individus. 

(en funció dels cursos) 

 5è 6è 

N % N % 

1 esport 129 63,9 148 73,6 

2 esports 53 26,2 34 16,9 

3 esports 17 8,4 16 8 

4 esports 2 1 2 1 

5 esports 1 0,5 1 0,5 

 

 

La taula 9.2 ens mostra com la gran majoria dels alumnes d’ambdós cursos, amb un 63,9 

i un 73,6 dels grups de 5è i 6è respectivament, practiquen únicament un esport. Un 26,2% dels 

alumnes de 5è curs practiquen un segon esport, mentre que només un 16,9% dels alumnes de 

6è el practiquen. 
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A les taules 10.1 i 10.2 veiem reflectides les hores que dediquen a l’esport els nins i 

nines enquestats. Primer, per cursos a nivell general, i a la següent taula més centrada al gènere 

segons al curs que pertany. 

 
 

TAULA 10.1. Quantitat d’hores setmanals que dediquen a l’esport. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines TOTAL 

N % N % N % 

Menys de 4 h. 54 31,4 88 49,2 142 40,5 

Entre 4 i 6 h. 64 37,2 52 29,1 116 33 

Més de 6 h. 54 31,4 39 21,7 93 26,5 

 

Tal com s’assenyala a la taula 10.1, la forma majoritària de dedicació a l’esport és la de 

menys de 4 hores setmanals, amb un 40,5% de les persones enquestades, seguit d’entre 4 i 6 

hores amb un 33% i un 26,5% a dedicar-hi més de 6 hores. En funció del gènere, un 49,2% les 

nines practica activitat esportiva menys de 4 hores a la setmana. Mentre que només un 31,4% 

dels nins practica esport amb la mateixa freqüència. Els nins que practiquen entre 4 i 6 hores 

setmanals són un 37,2%, les nines un 29,1%. Finalment, més de 6 hores només les practiquen 

un 31,4% dels nins i un 21,7% les nines. 

 

TAULA 11.2. Quantitat d’hores setmanals que dediquen a l’esport. 

(en funció del gènere en cada curs) 

 5è 6è 

Nins Nines Total Nins Nines Total 

N % N % N % N % N % N % 

Menys de 4 h. 31 37,8 53 55,2 84 47,2 26 28,6 35 42,2 61 35,1 

Entre 4 i 6 h. 27 33 26 27,1 53 29,8 36 39,6 26 31,3 62 35,6 

Més de 6 h. 24 29,2 17 17,7 41 23 29 31,8 22 26,5 51 29,3 

 

A la taula 11.2 es pot observar la dedicació del temps a realitzar esports al curs de 5è, 

ens surten amb els mateixos resultats mencionats anteriorment, sent més comú dedicar-hi 

menys de 4 hores amb un 47,3% del total d’alumnes que cursen 5è. A 6è hi trobam una petita 

desviació, es dedica entre 4 i 6 hores amb un 35,6% i menys de 4 hores un 35,1%. En funció 

del gènere, ens trobem que els resultats no varien gaire. 
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Gráfic 7. Esports més practicats en funció del gènere. 
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Per tant, podem afirmar que la gran majoria d’alumnes tenen un nivell baix de pràctica 

tal com es va comentar a l’apartat de variables. 

 

 
Com podem observar al gràfic 7, l’esport amb més practicants és el futbol, amb una 

diferència abismal de la quantitat de nins i de nines que el practiquen. A continuació, en segon 

lloc trobem la dansa, amb una diferència també enorme entre la quantitat de nins i nines que el 

practiquen. Així com avança la taula es van igualant els esportistes, tot i que també trobem una 

diferència bastant notable entre els nins i nines nedadors. Els esports com el bàsquet i l’atletisme 

són els més equivalents entre gèneres. Així doncs, els esports més practicats pels nins és el 

futbol amb uns 81 uns jugadors, arts marcials amb uns 29 jugadors i natació amb uns 25 

jugadors. Es pot comprovar com hi trobam una gran diferència de nombre de jugadors d’entre 

el primer esport i el segon. Per les nines destacam que l’esport més practicat és la dansa amb 

uns 75 practicants, la natació uns 50 practicants i gimnàstica amb unes 28 jugadores. Es pot 

visualitzar com la diferència entre el primer esport i el segon no és tan abismal així com ocorr 

amb el futbol i les arts marcials amb els nins. 

 
 

 

 
Seguint la descripció realitzada en apartats anteriors segons Ramirez (2013) podem ca- 

tegoritzar els resultats obtinguts en què els nins practiquen més esports de pilota, de combat o 

atlètics, mentre que les nines destaquen per realitzar esports més artístics i atlètics. 
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5.2. Resultats en relació al segon objectiu: Conèixer els motius pel qual realitzen els 

determinats esports. 

 
 

TAULA 12. Esports que coincideixen amb els pares dels individus. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

No coincideixen 76 43,2 113 62,1 189 52,8 

Coincideix amb el pare 70 39,8 16 8,8 86 24 

Coincideix amb la mare 12 6,8 36 19,8 48 13,4 

Coincideix amb els dos 18 10,2 17 9,3 35 9,8 

 

A la taula 12 trobem recollits els infants que practiquen el mateix esport que algun dels 

seus pares. Podem observar que la majoria, tant de nins (43,2&), com les nines (62,1%) no 

coincideixen amb cap dels seus progenitors. A partir d'aquí, els nins coincideixen més amb el 

pare, amb un 39,8% dels casos, un 10,2% amb els dos i només en un 6,8% amb la mare. Les 

nines, en canvi, coincideixen més amb els esports que realitza o realitzava la mare, amb un 

19,8%, un 9,3% de les nines coincideixen amb l’esport que practicaven ambdós pares, i un 8,8% 

amb l’esport que practicava el pare. 

 
Podem observar a la taula 13 que tant en els nins com en les nines el motiu pel qual ells 

realitzen l’esport és per desig personal amb un 82,4%. Es pot destacar com també hi trobam 

influències als individus en relació als seus familiars i als seus companys. En el cas dels nins, 

es troben més influenciats pels seus pares amb un 6,8% i les nines amb els seus companys amb 

un 5,5%. 
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Taula 13. Motiu pel qual els individus realitzen els esport. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

Desig personal 164 80,7 168 84 332 82,4 

El seu pare ho practica/va 14 6,8 9 4,5 23 5,7 

La seva mare ho practica/va 5 2,5 8 4 13 3,2 

Els seus companys ho practiquen 10 5 11 5,5 21 5,2 

Altres: Aprimar-se 2 1 0 0 2 0,5 

Altres: Controla emocional 1 0,5 0 0 1 0,3 

Altres: Problemes de salut 1 0,5 0 0 1 0,3 

Altres: El seu germà ho practica 1 0,5 1 0,5 2 0,5 

Altres: El seu padrí ho practicava 2 1 1 0,5 3 0,7 

Altres: Per fer noves amistats 3 1,5 2 1 5 1,2 

 

Podem veure, també, que els nines presenten altres motius pels qual realitzen el seu 

esport amb un 5% i les nines únicament amb un 2%. 

 

 
Encara que els individus ja realitzen un o més esports, gran part desitja realitzar-ne un 

altre. A la taula 14 es pot visualitzar quins són els motius pel qual no ho practiquen, on l’opció 

majoritària és deu per falta de temps. A més, podem comprovar que els seus familiars prenen 

la decisió final, amb un pes de 41% sense trobar cap diferència significativa entre ambdós sexes. 
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Taula 14. Motiu pel qual els individus no realitzen l’esport que els hi agradaria 

practicar. (en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

Falta de temps 69 61,1 98 71,5 167 66,8 

El seu pare no ho permet 12 10,6 13 9,5 25 10 

La seva mare no ho permet 8 7,1 8 5,8 16 6,4 

Els seus companys practiquen altres esports 4 3,5 5 3,6 9 3,6 

El seu metge ho ordena 4 3,5 1 0,7 5 2 

Per motius econòmics 1 0,9 2 1,5 3 1,2 

No es practica l’esport al seu entorn 10 8,8 3 2,2 13 5,2 

Altres 5 4,5 7 5,1 12 4,8 

 

 

Es pot veure, com hi trobam altres motius pel qual no ho practiquen, destacant sobretot 

amb els nins, que no l’esport que desitgen no es troba al seu entorn amb un 8,8%. 

 

 
Les taules 15.1., 15.2. i 16 fan referència a resultats obtinguts dels individus que no 

practiquen cap espot fora de l’horari lectiu. 

 

 
Podem observar a la taula 15.1. que un 60,8% dels pares d’aquests individus no han 

practicat cap esport. En funció del gènere, hi trobam una petita diferència entre els pares que 

no practiquen cap esport, sent així un 69,8% dels pares de les nines i un 50% dels pares dels 

nins. 
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Taula 15.1. Esports practicats pels pares dels alumnes que no practiquen cap esport. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

Sí 2 5,6 0 0 2 2,5 

Sí, ja no 16 44,4 13 30,2 29 36,7 

No 18 50 30 69,8 48 60,8 

 

 

A la taula 15.1. es pot visualitzar que un 71,4%% de les mares d’aquests individus no 

han practicat cap esport. En funció del gènere, no hi trobam cap diferència significativa en 

relació a les mares que no practiquen cap esport. 

 

 

 

Taula 15.2. Esports practicats per les mares dels alumnes que no practiquen cap 

esport. (en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

Sí 3 8,7 0 0 3 3,9 

Sí, ja no 8 22,8 11 26,2 19 24,7 

No 24 68,5 31 73,8 55 71,4 

 

 

Podem afirmar, per tant, que els familiars dels alumnes que no practiquen cap esport, 

gairebé, tampoc han practicat cap esport a la seva vida. 

 

 
A la taula 16 es pot observar que el motiu pel qual els individus no realitzen cap esport 

és deu per la falta de temps amb un 52,9%. Aquest motiu es potencia més en el cas de les nines 

amb un 65,7%, sent únicament un 39,4 en els nins. Per tant, podem afirmar que els nins no 

presenten un únic problema per poder practicar-ho a diferència de les nines, ja que un 24,3% és 

deu a què no li agraden cap tipus d’esport i un 24,3%, també, perquè els seus pares no ho 

permeten. 
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Taula 16. Motiu pel qual no practiquen cap esport. 

(en funció del gènere) 

 Nins Nines Total 

N % N % N % 

No li agraden els esports 8 24,3 4 11,4 12 17,6 

Falta de temps 13 39,4 23 65,7 36 52,9 

Els pares no ho permeten 8 24,3 3 8,6 11 16,3 

Els companys no en practiquen 1 3 2 5,7 3 4,4 

El metge ho ha ordenat 1 3 1 2,9 2 2,9 

No es practica al seu entorn 1 3 2 5,7 3 4,4 

Per motius econòmics 1 3 0 0 1 1,5 

 

5.3. Resultats en relació al tercer objectiu: Comprovar els resultats segons l’espai 

geogràfic en què es troba l’alumnat. 

 
 

A la taula 17.1. es pot observar la quantitat d’individus que practiquen esport a cada 

zona geogràfica, sent així Palma i Migjorn semblant en quant els resultats, un 70% que en 

practiquen i un 30% que no, aproximadament. Com es pot visualitzar trobam diferències 

significatives sobretot entre Llevant i la resta de llocs, amb un 90,1% dels individus que 

practiquen esport. Al Pla també hi trobam una diferència, no tan pronunciada com aquesta 

última, amb un 85,9% que practiquen esport. 

 

 

 

Taula 17.1. Practica d’esports segons la zona geogràfica. 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

N % N % N % N % 

SÍ 69 70,4 111 70,7 64 90,1 159 85,9 

NO 29 29,6 46 29,3 7 9,9 26 14,1 

 

 

Es pot afirmar, per tant, que ens trobam diferències pel que fa a la pràctica d’esport en 

diferents zones geogràfiques de Mallorca. 
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Es pot observar a la taula 17.2. el nombre de practicants de cada zona geogràfica en 

funció del gènere. Podem veure com a Palma i el Pla hi trobem més nines practicants que nins, 

però amb una diferència mínima. A Palma, hi trobam 71,4 nines que són practicants mentre que 

els nins ho són un 69% i al Pla 87,8 nines són practicants i 83,9 ho són els nins. En el cas de 

Migjorn i Llevant, els nins en practiquen més, on la diferència més marcada és al Migjorn on 

els nins esportistes són un 74,7% del total, mentre que les nines ho són un 65,7%. 

 

 

 

Taula 17.2. Practica d’esports segons la zona geogràfica. 

(en funció del gènere) 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

Nins Nines Nins Nines Nins Nines Nins Nines 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

SÍ 29 69 40 71,4 65 74,7 46 65,7 32 91,4 32 88,9 73 83,9 86 87,8 

NO 13 31 16 28,6 22 25,3 24 34,3 3 8,6 4 11,1 14 16,1 12 12,2 

 

 

Així doncs, podem afirmar que en relació al gènere no hi trobam cap diferència 

significativa de la pràctica d’algun esport segons la zona geogràfica en què es troben. 

 

 
A la taula 18.1. es pot visualitzar com no hi torbem cap diferència significativa en relació 

amb nombre d’esports practicats segons la zona geogràfica en què viuen. Així i tot, es pot 

destacar que a Palma és més comú practicar un sol esport amb un 74%. Migjorn i sobretot el 

Pla són més propers a practicar 2 i 3 esports amb un 35% i 50% respectivament en relació a 

Palma i Llevant amb un 16% i 19% respectivament. Pel que fa a practicar 4 o 5 esports, es troba 

més repartit en cada lloc. 
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Taula 18.1. Nombres d’esports que practiquen segons la zona geogràfica. 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

N % N % N % N % 

1 esport 51 74 75 67,6 44 68,8 107 67,3 

2 esports 11 16 22 19,8 15 23,4 39 24,5 

3 esports 5 7,2 13 11,7 4 6,2 11 6,9 

4 esports 1 1,4 0 0 1 1,6 2 1,3 

5 esports 1 1,4 1 0,9 0 0 0 0 

 

 

Es pot observar a la taula 18.2. com ens torbam en una diferència de 10% entre els nins 

i nines de Palma, Llevant i del Pla pel que fa a practicar un sol esport, on els nins tenen més 

tendència. En el cas de Migjorn, no trobam cap diferència sent un 67,7% en nines i un 67,4% 

en nines. En tots els llocs, ens trobam que les nines són més propenses a practicar més de 3 

esports a diferència dels nins. 

 

 

 

Taula 18.2. Nombres d’esports que practiquen segons la zona geogràfica. 

(segons el gènere) 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

Nins Nines Nins Nines Nins Nines Nins Nines 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

1 

esport 

25 86,2 26 65 44 67,7 31 67,4 23 71,9 21 65,6 53 72,6 54 62,8 

2 

esports 

4 13,7 7 17,5 15 23,1 7 15,2 7 21,9 8 25 17 23,3 22 25,6 

3 

esports 

0 0 5 12,5 6 9,2 7 15,2 2 6,2 2 6,3 3 4,1 8 9,3 

4 

esports 

0 0 1 2,5 0 0 0 0 0 0 1 3,1 0 0 2 2,3 

5 

esports 

0 0 1 2,5 0 0 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Així doncs, podem afirmar que encara que hi torbem alguna diferència entre el nombre 

d’esports que practiquen segons cada ona geogràfica de Mallorca, no en trobam tan senyalitzats 

pel que fa al gènere. 

 

 
Pel que fa al temps dedicat a l’esport fora de l’horari lectiu en funció de la zona 

geogràfica, es pot observar a la taula 19.1. que el lloc on trobem més individus que dediquen 

menys de 4 hores setmanals és al Llevant amb un 49,2%, Palma i Migjorn els resultats són 

semblants, amb un 41,3% i 40,1% respectivament, i el Pla amb un 36%, sent el lloc on els 

alumnes hi dediquen més hores. 

 

 

 

Taula 19.1. Quantitat d’hores setmanals que dediquen a l’esport segons la zona 

geogràfica. 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

N % N % N % N % 

Menys de 4 h. 24 41,3 38 40,1 31 49,2 49 36 

Entre 4 i 6 h. 23 39,7 26 27,8 21 33,3 46 33,8 

Més de 6 h. 11 19 30 32 11 17,5 41 30,2 

 

A la taula 19.2 es pot observar que els resultats varien en els nins segons la zona 

geogràfica, encara que en les nines els resultats gairebé, no varien. Així doncs, a Palma ens 

trobam que els nins dediquen setmanalment entre 4 i 6 hores majoritàriament amb un 50%, 

mentre que les nines hi dediquen menys de 4 hores amb un 42,1%. Així i tot, podem veure com 

hi ha més nines que hi dediquen més de 6 hores amb un 23,7% i els nins únicament un 10%. A 

migjorn, els nins hi dediquen més de 6 hores amb un 36,4% amb poca diferència entre els que 

hi dediquen entre 4 i 6 hores i menys de 6 hores. A Llevant, els resultats coincideixen 

majoritàriament amb els de les nines, així doncs, un 43,8% hi dediquen menys de 4 hores, un 

34,3% entre 4 i 6 hores i un 21,9% més de 6 hores. Al Pla, els resultats coincideixen amb els 

nins de Palma, encara que ens trobem amb més nins que hi dediquen més de 6 hores, amb un 

16,6%. 
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Taula 19.2. Quantitat d’hores setmanals que dediquen a l’esport segons la zona 

geogràfica. (en funció del gènere) 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

Nins Nines Nins Nines Nins Nines Nins Nines 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Menys 

de 4 h. 

8 40 16 42,1 17 31 21 53,8 14 43,8 17 54,8 15 31,3 34 47,9 

Entre 

4 i 6 h. 

10 50 13 34,2 18 32,6 8 20,6 11 34,3 10 32,3 25 52,1 21 29,6 

Més de 

6 h. 

2 10 9 23,7 20 36,4 10 25,6 7 21,9 4 12,9 8 16,6 16 22,5 

 

 

Per tant, podem afirmar que les nines i els nins de Llevant es situen en un nivell baix de 

pràctica en totes les zones. Els nins de Palma i del Pla es situen en un nivell mitjà de pràctica i 

els nins del Migjorn en un nivell alt de pràctica. 

 

 
A la taula 20 es pot observar com el futbol és l’esport més practicat pels nins en totes 

les zones geogràfiques, un 44,1% a Palma, un 34,1% a Migjorn, 20,5% a Llevant i 33,4% al 

Pla de Mallorca. En relació a les nines, aquestes no ho practiquen tan sovint, encara que a Palma 

és la zona on més es practica amb un 7,1% i a Migjorn no hi trobam ningú que ho practiqui. 

L’esport que més practiquen les nines a Palma, Migjorn, Llevant i el Pla de Mallorca és la 

dansa, amb un 23,2%, 33,2%, 34,1% i un 18,7% respectivament. 

 

 
A més, es pot comprovar com les nines tenen més tendència a variar l’esport, i com els 

nins els hi resulta més difícil, sent sobretot a Llevant on només participen a 9 esports i al Pla de 

Mallorca on més varia amb 11 esports i altres. 
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Taula 20. Esports més practicats segons la zona geogràfica. 

(en funció del gènere) 

 Palma Migjorn Llevant Pla 

Nins Nines Nins Nines Nins Nines Nins Nines 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Futbol 15 44,1 4 7,1 30 34,1 0 0 9 20,5 1 2,3 27 33,4 1 0,8 

Dansa 0 0 13 23,2 2 2,3 24 33,2 1 2,3 15 34,1 1 1,2 22 18,7 

Arts 

marcials 

5 14,7 1 1,8 12 13,7 1 1,4 4 9,1 0 0 10 12,3 5 4,2 

Natació 1 2,9 5 8,9 14 15,9 18 25 7 15,8 9 20,5 2 2,5 18 15,3 

Gimnàs- 

tica 

0 0 4 7,1 1 1,1 3 4,2 0 0 7 15,9 1 1,2 14 11,9 

Basquet 1 2,9 0 0 9 10,2 1 1,4 6 13,6 1 2,3 6 7,4 21 17,8 

Atletisme 1 2,9 3 5,4 2 2,3 1 1,4 5 11,4 4 9,1 10 12,3 11 9,3 

Ciclisme 1 2,9 5 8,9 7 8 4 5,6 5 11,4 1 2,3 1 1,2 0 0 

Patinatge 0 0 3 5,4 1 1,1 11 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voleibol 0 0 2 3,6 0 0 0 0 0 0 1 2,3 5 6,2 14 11,9 

Equitació 0 0 0 0 2 2,3 4 5,6 0 0 3 6,8 0 0 3 2,5 

Tennis 0 0 2 3,6 4 4,5 2 2,8 1 2,3 0 0 7 8,6 4 3,4 

Futbol 

sala 

3 8,9 3 5,4 0 0 0 0 6 13,6 0 0 2 2,5 0 0 

Altres 7 20,7 11 19,6 4 4,5 3 4,2 0 0 2 4,4 9 11,2 5 4,2 

 

 

Així doncs, podem afirmar que els resultats dels esports més practicats en funció del 

gènere no varia en cap zona geogràfica, sent l’esport amb equip més practicat pels nins i l’esport 

artístic per les nines, encara que a la resta d’esports, hi trobam algunes diferències entre distints 

llocs de Mallorca i en relació al gènere. 
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5.4. Grup de discussió. 
 

 

 

Per poder accedir al vídeo que es va realitzar amb els alumnes i comprovar els resultats, 

és pot consultar en el següent enllaç: 

https://drive.google.com/open?id=1eq9dX4G530q5r9MwrZApm3euO0ypc-G3. 
 

 

 

6. Conclusions 

 

 
 

Un cop presentats els resultats de la investigació sobre la presència de desigualtat de 

gènere en l’àmbit esportiu dels alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària de Mallorca es 

realitzaran les conclusions finals. 

 

 
Cal tenir en compte que els resultats d’aquest treball no es poden considerar 

representants de la societat de Mallorca, ja que la mostra en què s’ha realitzat la investigació és 

molt petita en relació a la població que resideix en cada zona geogràfica descrita. Per tant, els 

resultats obtinguts responen únicament a aquesta mostra. De totes maneres, els resultats ens 

poden orientar en la situació en la qual es troba la societat infantil mallorquina en relació a la 

desigualtat de gènere dins l’àmbit esportiu. 

 

 
Per seguir amb les conclusions, s’utilitzarà la mateixa estructura anterior d’acord amb 

els distints objectius formulats i les conclusions específiques en relació al grup de discussió. 

https://drive.google.com/open?id=1eq9dX4G530q5r9MwrZApm3euO0ypc-G3
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6.1. Conclusions referides al primer objectiu: Identificar diferències de pràctiques 

esportives diferenciant per gènere i curs. 

 

 
Podem considerar que practicar esport és un hàbit preferent en els individus, ja que 

aproximadament un 80% dels enquestats practiquen un o més esports fora de l’horari escolar. 

A més, podem afirmar que no existeix pràcticament cap diferència entre els nins i nines d’entre 

10 i 13 anys en relació a la pràctica esportiva, ja que ambdós sexes es situen en el mateix 

percentatge. 

 

 
En relació al curs que pertanyen, hi trobam més alumnes esportistes a 5è que els de 6è, 

encara que la desviació és reduïda. Així i tot, el canvi es produeix més notablement en les nines. 

Per tant, les nines tendeixen a abandonar la pràctica esportiva en relació a la seva edat. 

 

 
Pel que fa al nombre d’esports que practiquen, les nines tenen tendència a realitzar més 

quantitat d’esports, contràriament als nins, que es centren més en la pràctica d’un sol esport. 

Així com, anteriorment les nines abandonaven la pràctica esportiva, ens trobam també, que a 

6è es solen centrar més en un sol esport i per tant, abandonar un dels que es practicava 

anteriorment. El motiu pel qual succeeix aquest fet, es tractarà en més profunditat en l’apartat 

següent. 

 

 
Les hores dedicades a practicar esport és menys de 4 hores setmanals a gran part dels 

alumnes enquestats, ja que representen un 40% del total. En aquest cas, podem dir que existeix 

una diferència significativa entre els nins i les nines, ja que estem parlant d’una diferència de 

20%. Així doncs, les nines dediquen menys hores a la pràctica esportiva que els nins. A més, 

podem afirmar que a 6è encara que es practica menys esports es dedica més temps a l’esport 

que es realitza, a diferència de 5è que passa al revés. 

 

 
El punt on trobam diferències clarament significatives és en el tipus d’esport que es 

practica segon el gènere. Tal com ens explica Miranda i Antunez (2006) els estereotips ens 

indiquen que les dones practiquen gimnàstica, natació, dansa, patinatge, basquet, atletisme i 
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tennis i en el cas dels nins futbol, arts marcials, ciclisme, rugbi, basquet i handbol. Amb l’estudi 

podem afirmar que aquests estereotips encara són vigents, ja que els esports més practicats per 

les nines són la dansa, la natació, la gimnàstica i el basquet, en aquest ordre i els dels nins són 

el futbol, les arts marcials, la natació i el basquet. Cal afirmar també, que les nines tenen més 

facilitat per practicar esport considerats masculins que al revés, tal com es pot observar en els 

resultats. 

En aquest apartat ens podem aturar per pensar si existeix un canvi en l’evolució en 

relació a aquestes diferències. En la investigació realitzada per Palou (2001), ens trobem en una 

doble diferència entre la pràctica esportiva en relació al gènere, fet que en el nostre estudi ja es 

troba igualat. Pel que fa al nombre d’hores, també coincideix amb les mateixes diferències que 

al meu estudi, així com també en la tipologia d’esports, on els nins practiquen esports coneguts 

com a masculins i les dones els femenins. En la investigació del centre d’investigació 

sociològica (2010), es pot observar també una diferència entre la pràctica esportiva en funció 

del gènere, però no tan pronunciada com en l’estudi de Palou. 

 

 
Així doncs, podem afirmar que estem evolucionant cap a una societat igualitària en 

qüestió d’hàbits esportius, encara que aquesta és lenta i progressiva. 

 

 
6.2. Conclusions referides al segon objectiu: Conèixer els motius pel qual realitzen els 

determinats esports. 

 

 
Podem afirmar que el fet que el pare i/o la mare dels enquestats practiquin o hagin 

practicat algun esport influeix positivament en la pràctica esportiva i en el tipus d’esport. En 

relació al gènere, els nins es troben més influenciats que les nines. A més, els esports que 

practiquen també tenen relació amb el gènere, és a dir, les nines es veuen més influenciades per 

les mares i els nins pels seus pares. Aquesta influència es pot observar amb més claredat en 

aquells alumnes que no practiquen cap esport, doncs majoritàriament els seus pares tampoc en 

practicaren. Podem aclarir a més, que gran part dels individus no són conscients d’aquesta 

influència, ja que consideren que el principal motiu pel qual realitzen l’esport és deu per desig 

personal. També, podem afirmar que les companyies en els esports poden influir en l’esport 

que es practica, encara que no estigui tan accentuat com els dels familiars. 
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Gran nombre dels enquestats, els agradaria practicar un altre esport a més del que 

realitzen. El motiu pel qual no ho practiquen és deu principalment a la falta de temps. Aquest 

punt es pot relacionar amb el que es comentava a l’apartat anterior, on els alumnes deixen de 

practicar esports quan cursen a 6è. Tal com ens assenyala Román (2014) uns dels factors pel 

qual els infants abandonen la pràctica esportiva és l’escola. Així doncs, es pot afirmar que gran 

part dels alumnes deixen de practicar esport per dedicar més temps als estudis. 

 

 
El motiu pel qual els alumnes no practicants no realitzen cap esport també coincideix 

amb la falta de temps, encara que també hi trobem una relació amb què no hi ha cap esport que 

els hi agradi. 

 

 
6.3. Conclusions referides al tercer objectiu: Comprovar els resultats segons l’espai 

geogràfic en què es troba l’alumnat. 

 

 
A partir de les dades obtingudes podem afirmar que a cada zona geogràfica hi trobam 

diferències en relació als hàbits esportius. Així doncs, trobam que a Llevant els alumnes tenen 

més tendència a practicar esport. En relació a la desigualtat, és més pronunciada sobretot al 

Migjorn, ja que els nins són més practicants que les nines. 

 

 
Podem assegurar que a Palma és la zona on les nines presenten més igualtats amb els 

nins en relació a la pràctica d’esports, a les hores dedicades i a la quantitat d’esports practicats. 

Així i tot, no es pot dir el mateix amb la tipologia d’esports encara que hi trobem més individus 

de la resta de zones geogràfiques que participen en esports considerats masculins. 

 

 
En canvi, Migjorn és la zona on ens podem trobar amb més desigualtat entre gèneres en 

relació a la pràctica esportiva, a la quantitat d’esports i a la tipologia d’esports. Així mateix, és 

la zona on s’iguala el nombre d’esports practicats. 
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Aquestes diferències entre distintes zones en una mateixa illa és possible per la 

mentalitat de cada lloc, l’oferta d’esports que ofereix cada lloc, les influències de les famílies i 

altres factors. Per tant, es pot dir que Palma sent una ciutat gran, la mentalitat és més oberta i 

pot oferir més tipologies d’esports que no pas en pobles petits. 

 

 
6.4. Conclusions referides al grup de discussió. 

 

 

 

En primer lloc, m'agradaria destacar l'homogeneïtat d'opinions entre els infants. Tots 

van respondre que els esports són per qui els vulgui practicar, independentment del gènere, 

encara que són conscients que no tothom ho veu així. Consider que és així per la mentalitat 

esportiva que es té dins el centre i gràcies a totes les organitzacions que els visiten ajuden als 

infants a conèixer la diversitat esportiva i a enriquir les seves mentalitats. 

 
De totes maneres, sí que són conscients que per la societat existeixen diferències dins 

l'esport depenent del gènere. La majoria d'ells ho atribueixen a mentalitats antigues que per 

segons quines persones segueixen vigents, però no saben explicar perquè el futbol és un esport 

"de nins" i la dansa "de nines" i per què no al revés. Independentment, són contundents amb 

l'afirmació que prové d'ideals antics que ja han de canviar o bé que ja no hi són dins les noves 

generacions. 

 
En segon lloc, quan se'ls demana sobre la situació hipotètica en què fossin del gènere 

oposat, trobem algunes diferències entre els nins i les nines. Mentre que les nines responen que 

seguirien realitzant el mateix esport, només un nin respon que seguiria practicant l'esport que 

fa actualment. Amb aquestes respostes podem extreure que les nines són més consistents amb 

les seves opinions, mentre que els nins, en aquest cas, són més socialment influenciables. 

 
En conclusió, els infants són conscients que els esports no tenen gènere i que tothom 

pot practicar l'esport que vulgui, i ser el millor en ell sense tenir en compte el seu gènere. Així 

i tot, també reconeixen que la societat encara no té aquesta mentalitat, alguns d'ells fins i tot es 

veuen afectats per aquesta part de la societat. Tot i això, tenen molt clar que ningú decidirà per 

ells l'esport que vulguin practicar. 
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8. Annexos. 

 

 
 

8.1. Qüestionari. 
 

 

 

QÜESTIONARI DESCRIPTIU DELS ESPORTS PRACTICATS FORA DE L’HORARI 

LECTIU DELS ALUMNES DE 5È I 6È D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA. 

Sexe: Nin Nina 

Curs: 

Edat: 

Nom de l’escola: 

 

En quin poble o ciutat vius? 

 

Contesta les següents preguntes fent una X a l’opció correcte: 

 

 
 

1. Practiques qualque esport fora de l’escola? 

 

No Si la resposta és que no, ves a la pregunta número 8. 
 

Sí 
 

 

 

2. Quins esports practiques actualment? 

 

Basquet  

Futbol  

Futbol sala  

Dansa  

Arts Marcials  

Voleibol  

Gimnàstica  
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Tennis  

Natació  

Ciclisme  

Altres Quin? 

 

 

3. T’agrada l’esport que practiques? 
 

No 

Sí 

 

 

4. Perquè practiques aquest esport? 

 

Perquè m’agrada. 

 

Perquè el meu pare ho practicava o ho practica. 

Perquè la meva mare ho practicava o ho practica. 

Perquè els meus companys/es ho practiquen. 

Altres:   
 

 
 

 

 

 

5. Quantes hores practiques esport cada dia de la setmana? Escriu la 

resposta a la casella corresponent. Si hi ha algun dia en el que no practiquis 

esport, fes una X. 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
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6. Quant t’anima o t’aconsella practicar aquest esport cada una de les 

persones següent? 

 

 GENS UN POC NI MOLT 

NI POC 

BASTANT MOLT 

El meu pare      

La meva mare      

Els meus 

companys/es 

     

El meu 

entrenador/a 

     

El meu mestre/a      

Altres:      

 
 

7. T’agradaria practicar algun altre esport? 

 

No Si la resposta és no, ves a la pregunta número 9. 

 

Sí Si la respost és sí, quin esport t’agradaria practicar? 

 

Basquet  

Futbol  

Futbol sala  

Dansa  

Arts Marcials  

Voleibol  

Gimnàstica  
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Tennis  

Natació  

Ciclisme  

Altres Quin? 

 

 

8. Perquè no practiques l’esport que t’agradaria fer? 

 

No m’agrada cap altre esport. 

No tinc temps. 

El meu pare no em deixa practicar-lo. 

La meva mare no em deixa practicar-lo. 

Els meus companys/es practiquen altres esports. 

El meu metge m’ha recomanat que no ho faci. 

Altres:   
 

 
 

 

 

 

9. El teu pare ha practicat o practica qualque esport? 
 

No 

 

Sí, encara ho practica. 

 

Si, però ja no ho practica. 
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10. Quin esport ha practicat o practica el teu pare? 

 

Basquet  

Futbol  

Futbol sala  

Dansa  

Arts Marcials  

Voleibol  

Gimnàstica  

Tennis  

Natació  

Ciclisme  

Altres Quin? 

 
 

11. La teva mare ha practicat o practica qualque esport? 
 

No 

 

Sí, encara ho practica. 

 

Si, però ja no ho practica. 

 

 
 

12. Quin esport ha practicat o practica la teva mare? 

 

Basquet  

Futbol  

Futbol sala  

Dansa  

Arts Marcials  

Voleibol  
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Gimnàstica  

Tennis  

Natació  

Ciclisme  

Altres Quin? 

 

 

13. En el futur, creus que practicaràs algun esport? 
 

No 

Sí 

 

 

14. En el cas d’haver abandonat un esport que realitzaves, perquè ho vares 

deixar? 

Mai he abandonat cap esport. 

No m’agradava. 

No tenia temps. 

 

Els meus pares no em deixaven practicar-lo. 

 

Els meus companys/es practiquen altres esports. 

El meu metge m’ho ha recomanat. 

Altres:   
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15. En el cas de no practicar esport, perquè no practiques algun esport? 

 

No m’agraden els esports. 

No tinc temps. 

Els meus pares no em deixen. 

 

Els meus companys/es no practiquen cap esport. 

El meu metge m’ha recomanat que no en practiqui. 

Altres:   

 

 

 

 

Gràcies per la teva col·laboració. 
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8.2. Protocol d’administració. 
 

 

 

PROTOCOL D’ADMINISTRACIÓ 

 
 
 
 

Per seguir la mateixa estructura d’explicació del qüestionari en cada centre educatiu, es seguirà les 

següents pautes: 

 
 

 
- Presentació de la finalitat de l’enquesta. És una enquesta per recopilar la informació d’alumnes 

de 5è i 6è d’Educació Primària per conèixer els esports que practiquen i el seu motiu. 

- Per això, s’ha d’omplir el qüestionari que consta de 15 preguntes en format paper i 21 en online. 
 

La seva durada d’ambdós formats és de 10 minuts aproximadament. 

 

- El qüestionari és totalment anònim i serà utilitzat únicament per motius acadèmics. 

 

- No és cap tipus d’examen, només és per saber els vostres hàbits esportius. 

 

- És important que es contesti amb total sinceritat i de manera individual. 

 

- Per omplir el qüestionari, es fa una creu o es fa clic a l’opció que es consideri correcte. S’ha de 

llegir amb atenció cada pregunta i les respostes. Hi ha preguntes que segons quina sigui la 

seva resposta, no ha de contestar totes les preguntes, sinó les que s’indica. 

- Trobem preguntes de varies opcions que poden tenir més d’una resposta. 

 

- En cas de contestar alguna resposta amb l’opció “Altres”, és important que s’escrigui quina és 

la resposta més correcte cap a la vostra situació. 

- Sempre que es tinguin dubtes, poden demanar-los al tutor/a o mestre/a responsable dels 

alumnes. 

- Abans de començar, es demana si es té qualque pregunta. 

 

Es comença a realitzar l’enquesta. 



60 
 

8.3. Carta de presentació pels directors. 
 

 

 

CARTA DE PRESENTACIÓ AL PERSONAL DOCENT DEL CENTRE 

 

Benvolgut, Benvolguda, 

 

Soc na MªAntònia Sastre, alumna de 4t curs del Grau d’Educació Primària de la Universitat de les Illes 

Balears en menció d’Educació Física. Actualment em trob realitzant el meu treball de fi de grau titulat 

“La perspectiva de gènere dins l’àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària a 

Mallorca”. 

Aquest estudi pretén recopilar informació sobre els hàbits esportius dels infants de 5è i 6è per llavors 

analitzar per quin motiu realitzen l’esport que realitzen i no un altre, i si el seu gènere té a veure amb la 

decisió de practicar l’esport que practiquen. 

He seleccionat el seu centre per motius geogràfics i per la quantitat d’alumnat que s’hi troba matriculat. 

 

Agrairia la seva col·laboració per desenvolupar el meu treball de fi de grau. Per això, necessit que els 

alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària del seu centre realitzin un qüestionari d’aproximadament 10 

minuts de durada sobre els seus hàbits esportius. L’enquesta és totalment anònima i els resultats seran 

emprats únicament en àmbits acadèmics. 

L’enquesta es pot realitzar de forma online o en format paper segons com us hagi de ser més còmode. 

A continuació teniu l’enllaç per accedir a l’enquesta online i també se us adjuntarà el qüestionari en 

PDF. En el cas de triar l’opció en paper, comunicau-m’ho i jo mateixa portaré les fotocòpies de les 

enquestes al centre. 

https://www.e-encuesta.com/s/7LE62HIaghh-Mg6jpvCHSw/ 

 

 
Agresc la vostra participació i col·laboració, sense la qual no seria possible realitzar aquest estudi. 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment, no dubti en contactar amb mi 

(m.antoniasastrecatala@gmail.com) 

Cordialment, 

 

MªAntònia Sastre Català. 

http://www.e-encuesta.com/s/7LE62HIaghh-Mg6jpvCHSw/
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8.4. Autorització pels pares. 
 

 

 

 AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR EN L’ENQUESTA D’HÀBITS ESPORTIUS 
 
 
 
 

Benvolgut/da pare / mare / tutor/a: 

 
 
 
 

Us comuniquem que l’alumnat de 5è i 6è d’Educació Primària del centre participarà en una enquesta 

relacionada amb els esports en que aquests han participat o participen per a l’elaboració d’un treball 

acadèmic a la Universitat de les Illes Balears. 

Els resultats obtinguts d’aquesta enquesta seran emprats únicament en àmbits acadèmics i sempre de 

forma anònima. 

En el cas que no consideri apropiat que el seu fill/a participi en l’enquesta, per favor, empleneu amb les 
 

vostres dades al següent requadre i fes-li arribar al seu/va tutor/a del centre. 

Moltes gràcies per a la vostra participació i atenció. 

Atentament: Mª Antònia Sastre Català. 
 
 

 

 
El Sr./Sra. ................................................................................................................., amb DNI 

 

número.................................................., com a pare / mare / tutor/a legal del 

nin/a.................................................................................................................................,  no autoritzo al 

meu fill/a per realitzar l’enquesta sobre hàbits esportius. 

 
 
 
 

El pare, mare o tutor/a legal, 

Signat: 

............. de ..................................................... de 2018. 


