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Resum
En aquest treball hem tractat de revisar el que la literatura científica ens ha aportat en l’anàlisi de la influència que exerceixen 

els pares i les mares en la pràctica de l’activitat física i l’esport. En aquest sentit, hem tractat d’organitzar aquesta informació i 
presentar-la de manera que pugui servir com a base per a futurs treballs d’aplicació en aquest camp. Els treballs que hem recopilat 
fan referència a aspectes tan rellevants com ara la motivació, les autopercepcions i les actituds. Alhora, hem trobat referències als 
sistemes de creences i treballs relacionats amb l’afectivitat. A través d’aquesta informació tractem de resumir la influència que exer-
ceixen els altres significants perquè la pràctica dels nens s’apropi més a les finalitats amb què s’ha plantejat.
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Abstract
Review of various aspects of the influence of fathers and mothers in the practice of Physical activity and sport

In this work we have tried to check what the scientific literature us has contributed in the analysis of the influence that the parents 
and the mothers exercise in the practice of the physical activity and the sport. In this respect, we have tried to organize this infor-
mation and to present it so that it could serve as base for future works of application in this field. The works that we have compiled 
refer to aspects as relevant as the motivation, the self-perceptions and the attitudes. In turn we have found references to the systems of 
beliefs and works related to the affectibility. Across this information we try to summarize the influence that significant others exercise 
in order that the practice of the children approaches more the purposes with which it has appeared.
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Introducció
L’objectiu d’aquest article no és realitzar una metaa-

nàlisi completa, però sí que pretenem d’analitzar el que 
s’ha investigat en l’establiment de les influències en la 
pràctica esportiva de les relacions entre els progenitors i 
la seva descendència. Per tant, intentarem d’analitzar el 
que diferents autors diuen pel que fa a la influència que 
poden exercir els/les pares/mares (d’ara endavant pares) 
sobre la pràctica d’activitat física dels seus fills/es (d’ara 

endavant fills). En investigacions aprofundides i textos 
variats hem constatat la creixent menció a la influència 
esmentada. Per això hem contemplat la possibilitat que 
pugui ser adequada la revisió dels treballs fets fins a la 
data i intentar de proposar vies per les quals resultaria 
interessant l’aprofundiment.

En els últims 25 anys, la psicologia de l’esport ha es-
tat orientada, si més no en part, a analitzar la in fluència 
de pares, entrenadors i iguals. En aquest article agrupa-
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rem els treballs en diferents apartats, com ara els aspec-
tes relacionats amb la motivació, l’autopercepció i els 
aspectes relacionats amb el món de l’afectivitat. Som 
perfectament conscients que no abastarem tota la fecun-
da activitat investigadora i divulgativa que s’ha desen-
volupat en aquest camp, però entenem que en aquests 
apartats s’hi aglutinen les referències més importants so-
bre el tema.

Els pares esdevenen una de les influències socialit-
zants centrals en la vida dels nens/es (d’ara endavant 
nens) i els adolescents. En l’àmbit de l’activitat física 
i l’esport, els pares compleixen un paper fonamental 
en l’orientació dels nens i els adolescents cap a aquest 
món, i la possibilitat de mantenir-los motivats i interes-
sats en la iniciació. (Côté, 1999; Greendorfer i Lewko, 
1978; McCullagh, Matzkanin, Shaw, Shaw i Maldona-
do, 1993). A mesura que els nens van desenvolupant els 
seus interessos i motivacions, una actitud potenciadora 
per part dels pares facilita el manteniment de la partici-
pació esportiva dels nens. En l’actualitat i a mesura que 
va passant el temps, cada vegada constitueix una evidèn-
cia més clara el fet que els pares es mantinguin abocats 
en les carreres esportives dels seus fills i que en alguns 
casos, aquestes carreres es converteixin en les activitats 
centrals de les famílies. (Côté, 1999, Smith, 1998; Kali-
nowski, 1985). Quan es dóna aquesta dedicació, els pa-
res es constitueixen en uns elements diferenciadors. 

Autopercepció i pares
Per la seva participació contínua i intensa, els pa-

res poden constituir una influència molt important, en 
els nens i adolescents, a l’hora de transmetre actituds de 
millora constant i valoracions sobre les seves eleccions 
futures quant a la seva vida esportiva. En aquest sentit, 
s’observa una clara tendència dels pares, amb la intenció 
d’estimar i valorar els assoliments esportius dels seus 
fills, a més de convertir-se en font d’informació (feed-
back). (Horn i Hasbrook, 1986; Horn i Weiss, 1991). 
Aquesta tendència es veu constatada en la investigació 
realitzada en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. En 
molts dels casos, la percepció de competència es con-
verteix en una de les claus per explicar les conquestes de 
comportament que es donen vinculades a estructures de 
motivació. (Deci i Ryan, 1985; Eccles-Parsons i altres, 
1983; Harter, 1978, 1981; Nicholls, 1989). Eccles, Ja-
cobs i Harold, (1992) van trobar que l’opinió dels pares 
respecte a les capacitats dels seus fills i l’opinió sobre la 
importància que aquestes capacitats tenen per als seus 

fills, exerceixen una gran influència en les pròpies per-
cepcions de les seves capacitats i en l’evolució dels seus 
interessos. Alhora, Jacobs i Eccles (1992) van trobar 
que l’habilitat percebuda pels mateixos nens estava es-
tretament lligada a l’habilitat percebuda per la mare, a 
més a més que aquestes habilitats es troben condiciona-
des pels estereotips del moment. Kimiecik, Horn i Shu-
rin (1996) van trobar que les percepcions de capacitat 
física de pares i fills es troben estretament lligades entre 
si. Com van avançar Kimiecik i Horn, (1998) aquesta 
relació és molt important, perquè la percepció de les ca-
pacitats personals dels nens està molt relacionada amb el 
nivell d’atractivitat que perceben els nens i alhora, amb 
el nivell d’activitat física que tinguin. (Brustad, 1993; 
Dempsey, Kimiecik, i Horn, 1993; Kimiecik, i altres, 
1996).

La relació entre les percepcions de les capacitats dels 
pares i fills ha estat utilitzada en el context d’estudi dels 
esportistes joves. Babkes i Weiss (1999) van entendre 
que els altres significants, i sobretot els pares, suposen 
una influència molt significativa en el desenvolupament 
de la percepció personal a través del feedback que se’ls 
dóna en situacions d’assoliment. En aquest context d’es-
port de joves, s’observa que els pares solen voler in fluir 
en l’evolució de les expectatives d’èxit que tenen els 
seus fills. Mantenint les hipòtesis d’Harter (1978, 1981), 
Babkes i Weiss (1999) van trobar que en jugadors jo-
ves de futbol, quan reben informació positiva de pares i 
mares (de tots dos) en relació amb la situació esportiva 
reeixida, solen tenir una major competència percebuda 
en futbol.

Per explicar la influència dels pares en la percepció 
de competència física, s’han proposat dues alternatives 
des d’un pla teòric. Basant-se en l’estructura motiva-
cional d’expectatives-valors proposada per Eccles i Ha-
rold’s (1991), Brustad (1996a) va proposar que els pares 
doten de forma les percepcions dels fills en dos sentits. 
En primer lloc, els pares juguen un paper d’intèrpret de 
la informació sobre els assoliments esportius dels seus 
fills, i influeixen alhora en la cognició dels seus fills, 
això és, en les atribucions i les autopercepcions en un 
entorn d’assoliment. En segon lloc, els pares prefereixen 
donar més oportunitats als seus fills en els entorns en 
els quals ells tenen unes altes expectatives d’èxit per als 
seus fills. Com a última hipòtesi, basant-nos en treballs 
realitzats per Brustad (1993, 1996b), s’observa que l’au-
topercepció física dels nens es troba relacionada amb la 
quantitat d’ànim que reben per part dels seus pares per 
ser actius.
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Motivació i pares
Basant-se en les teories d’Harter (1978, 1981) sobre 

la capacitat de motivació, Babkes i Weiss (1999) van 
trobar que els jugadors de futbol joves que percebien 
creences més positives quant a les seves capacitats com 
a jugadors per part dels pares i mares (tots dos), prefe-
rien utilitzar criteris interns per avaluar les seves capa-
citats i alhora acceptaven reptes més grans i mostraven 
una major autopercepció sobre les seves capacitats. La 
naturalesa dels altres significants respon als esforços de 
domini dels nens i els assoliments en l’àmbit físic els 
transmeten molta informació sobre les seves capacitats 
personals.

Quan s’ha investigat la influència dels pares en el 
desenvolupament psicosocial d’atletes joves en es-
tructures d’assoliment (Dweck, 1986; Nicholls, 1989, 
Ames, 1992), s’ha vist que la percepció que tenen els 
nens de l’orientació de fita dels pares i la seva pròpia 
orientació de fita es presenten enllaçades. L’orientació 
de fita significa una via per definir l’èxit i jutjar la prò-
pia competència. (Duda 1992, 1999). Les principals 
perspectives que operen en l’entorn esportiu es definei-
xen com a orientació a la tasca i orientació l’ego. En 
el primer dels casos, l’èxit subjectiu i la competència 
percebuda resulten de les creences de les millores per-
sonals, del domini de la tasca i de l’esforç. En el segon 
dels casos una persona se sent reeixida i competent a 
mesura que ha demostrat una habilitat superior en fun-
ció dels altres (Duda, 1999).

Duda i Hom (1993) van trobar que la percepció de 
l’orientació de fita dels pares per part dels nens es troba 
relacionada amb la seva pròpia orientació en Bàsquet. És 
a dir, els nens que tenen una major orientació a la tasca 
perceben que els seus pares també estan més orientats a 
la tasca. El mateix passa amb l’orientació cap a l’ego. 
En un estudi previ, Ebbeck i Becker (1994) van trobar 
que la major percepció de l’orientació a la tasca dels 
pares respecte a la participació dels jugadors, es troba 
associada amb una major puntuació en l’orientació a la 
tasca dels nens en futbol. L’orientació a l’ego percebuda 
pels pares i l’orientació a la tasca percebuda pels pares, 
inesperadament, prediu una major orientació a l’ego dels 
jugadors.

Partint del qüestionari de percepció d’èxit desen-
volupat per Roberts i Balagué (1989, 1991), Escar-
tí, Cervelló i Guzmán (1996) troben relacions entre 
la percepció que els mateixos subjectes tenen de les 
orientacions de fita dels seus altres significants i les 
pròpies orientacions. En aquest treball es van obser-

var 75 atletes d’ambdós sexes i van trobar relacions 
altament significatives entre l’orientació cap a la com-
petitivitat (Ego) dels atletes i la percepció dels Crite-
ris d’èxit esportiu orientats a la competitivitat de l’en-
trenador, dels amics i del pare i la mare. Alhora que 
l’orientació dels subjectes cap a la mestria (tasca) es 
trobava relacionada amb la percepció de criteris d’èxit 
esportiu orientat a la mestria únicament dels amics i 
l’entrenador. Aquests mateixos autors suggereixen 
que, a la llum del seu treball, la influència entre els 
altres significants quant a l’orientació de la motiva-
ció competitiva es pot establir seguint aquest ordre; 
entrenador, pare, amics esportistes i mare. Quant a 
l’orientació a la mestria només van trobar relacions 
entre aquesta variable i la percepció d’orientació a la 
mestria dels amics esportistes i de l’entrenador.

En aquesta línia, diversos treballs realitzats en en-
torns relacionats amb l’educació física escolar demostren 
una gran solidesa en les relacions entre les percepcions 
que els fills tenen de les orientacions dels pares i les se-
ves pròpies orientacions (White, Kavussanu and Guest, 
1998). Gutierrez i Escartí, (2006) amb una mostra de 
975 adolescents, van trobar que les percepcions que te-
nen dels criteris d’èxit dels seus pares i professors en el 
context de l’educació física es troben molt associats amb 
els seus propis criteris d’èxit. En aquesta mateixa línia, 
Carr i Weigand (2002) van obtenir de 266 estu diants de 
secundària al Regne Unit que les orientacions de fita 
dels adolescents es troben lligades estretament a les per-
cepcions que tenen dels altres significants, en aquest cas 
van considerar els professors d’educació física, els pares 
i els herois esportius. Aquesta associació es dóna tant 
en els casos de percebre una orientació a la tasca com 
a l’ego. En concret, van trobar que els subjectes amb 
alta orientació a la tasca i baixa a l’ego, percebien que 
el clima emfatitzat pels altres significants es troba més 
orientat a la tasca. A més a més, van veure que els sub-
jectes amb alta orientació a l’ego i baixa a la tasca, per-
ceben un clima més orientat a l’ego per part dels altres 
significants. 

White (1996, 1998) estén una investigació sobre la 
socialització de l’orientació motivacional tractant d’ana-
litzar les relacions existents entre l’orientació de fites i 
el clima motivacional promogut pels pares en joves ju-
gadores de voleibol. Les seves troballes revelen que un 
clima on els pares emfatitzen l’èxit sense esforç, prediu 
una orientació a l’ego. Els resultats indiquen també que 
la percepció de les jugadores sobre el clima promogut 
pels pares que estigui focalitzat en l’aprenentatge/diver-



32 apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS 

EDUCACIÓ FÍSICA

93  •  3r trimestre 2008 (29-35)

  

sió, prediu jugadores més orientades a la tasca. L’enllaç 
entre l’orientació de fita de pares i fills en l’esport infan-
til, es converteix en important, perquè hi ha una consi-
derable evidència que demostra els avantatges d’adoptar 
una orientació a la tasca davant l’ego en l’esport en ter-
mes d’una àmplia varietat de conseqüències conduc tuals, 
cognitives i afectives (Duda, 2001; Roberts, 2001). 
En un altre treball realitzat amb nedadors d’entre 12-
15 anys (Given 2001) s’observa que l’orientació de fita 
dels adolescents correlaciona amb la percepció que ells 
tenen de les orientacions dels seus significants adults, 
però no amb l’orientació que presenten els significants 
adults (pares i entrenadors). A més a més, i coincidint 
amb Escartí, Cervelló i Guzmán (1996), en aquest tre-
ball s’observa que els adolescents creuen que la seva ac-
tivitat es veu més afectada pels entrenadors que no pas 
pels pares. De tota manera, els mecanismes pels quals 
els pares influeixen en l’orientació de fita dels seus fills 
estan sense especificar.

Actituds i comportaments
Les actituds i els comportaments dels pares es tro-

ben associats a les reaccions afectives dels nens i jo-
ves en l’esport. En concret, les actituds i les conductes 
dels pares que són considerades com a positives i en-
coratjadores han estat vinculades a conseqüències afec-
tives favorables per als nens i adolescents en l’esport. 
Scanlan i Lewthwaite (1986) van informar que un gran 
gaudi en joves lluitadors es trobava relacionat amb les 
seves percepcions sobre la satisfacció dels pares sobre 
el seu rendiment en la temporada, amb interac cions 
i intervencions positives dels pares i amb una baixa 
pressió materna. Contràriament a allò que s’havia pre-
dit, de tota manera, un estudi consecutiu (Scanlan, 
Carpenter, Lobel, i Simmons, 1993) no va aconseguir 
mostrar una relació positiva entre el fet de gaudir i les 
percepcions de les intervencions i interaccions positi-
ves dels pares i la seva satisfacció amb el rendiment, 
d’una gran mostra de joves jugadors de futbol, bàs-
quet i voleibol. Amb la intenció d’aclarir aquestes in-
trigants troballes, Scanlan i altres (1993) van presentar 
la hipòtesi que la influència dels pares pot dependre de 
la mostra. Això és, en general el rol i la intervenció 
dels pares en un segon estudi no va semblar ser tan 
intensiu o extensiu com en el primer, la qual cosa re-
dueix l’impacte dels pares. 

Brustad (1988) va informar que tant per a nois com 
per a noies, joves jugadors de bàsquet, un gran gaudi 

en la temporada de competició era predictiu d’una baixa 
pressió per part dels pares. Hellstedt’s (1988) va trobar 
que l’entusiasme en la participació d’esquiadors adoles-
cents es troba relacionat amb les percepcions positives 
de les intervencions i els encoratjaments dels pares. De 
forma similar, Leff i Hoyle (1995) van trobar una as-
sociació positiva entre la percepció dels encoratjaments 
dels pares a la participació esportiva, la diversió i l’au-
toestima en joves jugadors de tennis. Van Yperen (1997, 
1998) va il·lustrar l’impacte positiu de la influència de la 
percepció dels encoratjaments dels pares en les respos-
tes afectives dels atletes en un seguit d’estudis recents 
amb joves futbolistes d’elit (petits). Específicament, els 
seus resultats subratllen l’esmortiment de l’efecte de les 
percepcions dels encoratjaments dels pares quan els atle-
tes es troben en situacions d’experiències negatives, com 
ara conflictes interpersonals o sortides de l’equip. 

Babkes i Weiss (1999) van informar que en joves ju-
gadors de futbol que percebien que els seus pares (tots 
dos) els donaven respostes positives pel rendiment reei-
xit, probablement tindrien una experiència més divertida 
en la seva participació en el futbol. A més a més, van 
observar que els fills que tenien els pares i mares que 
eren percebuts com a models positius i actius, que mos-
traven creences més positives sobre les competències 
dels seus fills i que donaven més respostes amb contin-
guts positius sobre el rendiment dels seus fills, presenta-
ven una competència percebuda més gran, a més d’una 
major diversió i una motivació intrínseca. 

En aquest sentit, però, en un altre treball, Kidman, 
Mckenzie i Mckenzie (1999) van tractar d’analitzar la 
naturalesa i l’objectiu dels comentaris dels pares durant 
la competició. Es van observar 250 pares de nens i nenes 
d’entre 6 i 12 anys de 7 esports d’equips diferents. Els 
resultats revelen que tot i que, en general, els comenta-
ris eren positius, hi havia un percentatge alt de comen-
taris negatius. Els mateixos autors aventuren, doncs, la 
necessitat d’aprofundir en aquesta mena d’investigació, 
per tal de conèixer els efectes de les conductes verbals 
dels pares i desenvolupar una intervenció per alleugerir 
els efectes de les conductes verbals negatives.

Una via addicional en la qual els pares poden contri-
buir perquè tinguin una reacció afectiva positiva en l’es-
port, sorgeix d’un estudi retrospectiu amb skaters que 
competeixen en els nivells novell, júnior i sènior (Scan-
lan, Stein, i Ravizza, 1989). Concretament, aquests at-
letes identifiquen com a origen de la seva diversió, el 
plaer i l’orgull dels seus pares sobre el seu rendiment i 
talent. 
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A la inversa, les conductes i actituds dels pares es 
troben lligades a respostes afectives desfavorables en 
forma d’estrès i ansietat en joves esportistes. Aquestes 
conductes i actituds dels pares es troben relacionades ha-
bitualment amb un nivell de pressió exercida per partici-
par, per avaluar el rendiment dels atletes i per mantenir 
les expectatives en el seu rendiment. Scanlan i Lewth-
waite (1984) van trobar que la percepció de la pressió 
per participar dels pares, era un predictor d’estrès com-
petitiu en joves lluitadors. Hellsted (1988) també va in-
formar sobre la relació entre alts nivells de la percepció 
de pressió dels pares i les respostes afectives negatives, 
dins d’una mostra de joves adolescents esquiadors. Les 
dades indiquen, en general, que la majoria dels atletes, 
tant noies com nois, perceben una pressió dels pares, de 
moderada a forta, per competir i no per allunyar-se de 
l’esport. En línia amb aquestes últimes troballes, Gould, 
Eklund, Petlichkoff, Peterson, i Bump (1991) també van 
trobar relacions positives, en joves lluitadors, entre es-
tats d’ansietat precompetitiva i la percepció de la pressió 
dels pares per competir.

Com a extensió del treball de Scanlan i Lewthwaite 
(1984) Lewthwaite i Scanlan (1989) van informar que 
els alts nivells d’ansietat competitiva característics en 
joves lluitadors, podien ser predits amb les percep-
cions de les reaccions negatives dels pares en el ren-
diment (vergonya, disgust), amb l’avaluació negati-
va del rendiment per part dels adults i amb la pressió 
per part dels pares per competir. De forma consistent 

amb aquests resultats, Weiss, Wiese i Klint (1989) van 
trobar relacions positives entre les preocupacions cog-
nitives precompetitives i les preocupacions sobre una 
avaluació negativa per part dels pares a la mostra de 
joves gimnastes analitzada. Finalment, en un estudi 
retrospectiu (Scanlan, Stein, i Ravizza, 1991), antics 
skaters d’elit, van identificar diversos exemples de re-
lacions negatives (conflictes interpersonals, expectati-
ves de rendiment i crítica) amb altres significants (per 
exemple, pares) com una font d’estrès. 

Discussió i conclusions
En suma, la investigació (vegeu quadre resum) revi-

sada en aquest apartat ens mostra que les actituds, creen-
ces i conductes dels pares són un aspecte particularment 
molt important a contemplar, a l’hora d’examinar la 
naturalesa i les conseqüències motivacionals de l’expe-
riència dels nens i els adolescents en l’esport. Com a 
conseqüència d’aquesta influència hem de destacar que 
l’adherència a l’activitat i la construcció d’un estil de 
vida saludable es poden veure afectats en la mateixa 
mesura. En el marc de la formació de jugadors o joves 
esportistes, ja sigui en l’àmbit del lleure i la recreació 
com en l’àmbit del rendiment, s’haurien de contemplar 
programes concrets per a la coordinació de la influència 
que exerceixen tant els pares com els mateixos entrena-
dors, per tal d’aconseguir una convergència dels altres 
significants. (Quadre 1)

Àmbits d’estudi Autors Reflexions

Autopercepció 
 
 
 

Eccles, Jacobs i Harold, (1992), Jacobs i Ec-
cles (1992), Babkes i Weiss (1999) Kimiecik, 
Honr i Shurin (1996),  Brustad (1993, 1996a) 
 

•   Percepció de competència vincle sòlid amb la per-
cepció dels pares.

•   Influeix en la percepció de la informació i la cognició 
d’aquesta.

•  Relació autopercepció i quantitat d’encoratjament.

Motivació 
 
 
 
 

Duda i Hom (1993), Ebbeck i Becker (1994) 
White  (1996,  1998)  Escartí,  Cervelló  i  Guzmán 
(1996),  Gutierrez  i  Escartí,  (2006),  Given  (2001) 
 
 
 

•   Percepció de l’orientació pares, clara influència en 
l’orientació pròpia.

•   Clima focalitzat en èxit sense esforç s’associa amb 
orientació Ego.

•   Clima  focalitzat  en aprenentatge/diversió  s’associa 
amb orientació Tasca. 

Actituds 
 
 
 
 

Scanlan i Lewthwaite (1986), Scanlan, Carpen-
ter, Lobel, i Simmons (1993), Brustad (1988), Van 
Yperen  (1997,  1998),  Hellsted  (1988),  Gould, 
Eklund,  Petlichkoff,  Peterson,  i  Bump  (1991) 
 

•   Gran gaudi prediu baixa pressió pares.
•   Encoratjament dels pares efectes d’esmortiment en 
situacions negatives.

•   Gran pressió per part dels pares s’associa amb res-
postes  afectives  negatives  fills  i  estats  d’ansietat 
precompetitiva.

5
Quadre 1 
Resum dels treballs més rellevants en l’estudi de la influència dels pares.
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En aquest últim sentit, si revisem els treballs realit-
zats, no ja des de la perspectiva de la investigació sinó 
des de la perspectiva més aplicada, ens trobem amb molt 
poca literatura. Entre ells podem recuperar el treball de 
Mandzi (1996) i també destaquem la proposta feta pel 
professor Gimeno Marco (2003), en la qual se’ns pre-
senta l’experiència realitzada en la construcció d’un pro-
grama d’habilitats socials i de solució de problemes amb 
pares i entrenadors. En aquest cas concret, es va elabo-
rar un fullet informatiu adreçat tant a pares com a entre-
nadors i es va realitzar un taller formatiu amb diferents 
pares i entrenadors. La valoració que s’extreu d’aquest 
treball és que accions d’aquest tipus poden constituir 
un inici per promoure el canvi tant d’actituds com de 
conductes dels pares i mares i dels entrenadors. Alho-
ra, el mateix autor destaca la necessitat d’elaborar un 
programa que ens permeti la generació d’una dinàmica 
de treball més continuada, i aprofundir en la construcció 
d’una major convergència entre els agents que influeixen 
directament en la formació dels nostres nens i joves.

També volem destacar en aquest article la necessitat 
de considerar la influència dels pares en tot procés de 
desenvolupament vinculat a l’activitat física i l’esport. 
En aquest sentit, treballs com els d’Escartí i García 
 Ferrol (1993,1994) resulten d’un gran interès i ajuden 
a entendre la complexitat i multifactorialitat del feno-
men que analitzem. D’aquesta manera, entenem que els 
enfocaments sistèmics i les perspectives globals ens po-
den ajudar a comprendre millor el context i les relacions 
que s’hi donen. En aquesta línia d’argumentació, Harris 
(1999) destaca la influència de cada context i l’especifi-
citat d’aquest en el desenvolupament d’habilitats socials 
i capacitats que afavoreixin la socialització. Alhora, su-
bratlla la força de la influència dels iguals sobre la dels 
pares, una qüestió que sens dubte pot ser discutible, i 
que si més no, hem de considerar a l’hora d’analitzar el 
nostre camp de treball en futures investigacions.
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