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Introducció 
Un coneixement de l‟alumne en els seus 
diversos aspectes intel·lectual, afectiu i 
motor, són sempre variables importants 
a considerar en un procés d‟aprenen-
tatge. 

En el cas que ens ocupa, que és l‟apre-
nentatge de tasques motrius i la seva 
valoració, sempre és difícil de donar 
unes línies amb matisos per a cada cas 
en particular, però, podem orientar- nos 
amb majors possibilitats d‟èxit amb 
treballs i estudis relatius al tema. Quan 
ensenyem tasques motrius als alumnes 
amb disminució psíquica el problema és 
més gran. Primer, perquè no es coneixen 
en l‟actualitat moltes incògnites 
relacionades amb la disminució psíquica 
i l‟activitat física. Segon, perquè tot 
tipus de programa motor ha d‟ésser 
adaptat a les possibilitats dels individus 
en concret, i per tant, dificulta en gran 
manera l‟establiment de programes 
curriculars sistematitzats. Tercer, que 
com a conseqüència de („anteriorment 
esmentat. l‟única possibilitat que creiem 
pot solucionar parcialment la qüestió es 
la investigació d‟aquests processos 
educatius. 

Context teòric 
El concepte d‟equilibri l‟entenem com 
la funció mitjançant la qual el cos, o 
part del mateix, es manté constantment 
en una posició correcta, gràcies a una 
sèrie de reflexos amb els quals es modi-
fica el to muscular, amb la fi d‟oposar-
se a qualsevol inclinació que amenaci 
estabilitat. 

L‟equilibri pot ésser estàtic (passiu i 
actiu) i dinàmic. Mentre que el passiu 
sempre és estàtic, l‟estàtic no ha d‟ésser 
necessàriament passiu. Un cos mante-
nint una postura és estàtic, i el seu equi-
libri pot ser totalment passiu si l‟indivi-
du està reclinat, totalment relaxat i to-
talment recolzat d‟alguna manera. Però, 
si el subjecte manté una postura contra 
la força de la gravetat (qualsevol altre 
força) es fa precís una força muscular 
per mantenir els diferents segments del 
cos en l‟esmentada postura estàtica. És 
en aquest cas un equilibri estàtic actiu. 

L‟equilibri dinàmic és el que es manté 
mentre l‟individu està activament exe-
cutant alguna forma de moviment o 
locomoció. de tal manera que mantin-
gui el seu centre de gravetat sobre una  

base de suport que canvia constant-
ment. 
L‟equilibri estàtic serà quan l‟energia 
potencial utilitzada per mantenir-lo està 
al mínim, per exemple, un subjecte 
reclinat sobre un suport pla. Quan un 
subjecte manté una postura deter-
minada, el seu centre de gravetat està 
sobre la base del suport, i la seva línia 
de gravetat cau dins d‟aquesta basc. Si 
el subjecte està de peu i el centre de 
gravetat està a una alçada per damunt la 
base, ell té energia potencial. Com més 
gran és la base de sustentació, més gran 
serà la força necessària per a treure la 
línia de gravetat fora d‟aquesta base. 

Quan l‟energia potencial roman cons-
tant, el subjecte està en equilibri esta-
ble. Un individu està en desequilibri, és 
a dir, en equilibri inestable. quan la 
seva energia potencial està al màxim i 
la seva base de suport és molt petita, de 
tal manera que la força necessària per a 
treure la línia de gravetat fora d‟aquesta 
base és molt petita. Aquesta situació 
canvia ràpidament d‟equilibri dinàmic a 
equilibri estable depenent del grau de 
control motor que tingui. 



  

Diversos autors d‟aquesta situació en 
diuen reequilibri. 
Passa sovint en les classes d‟activitat 
física o d‟ensenyança de dinàmiques 
sobre base de sustentació molt petites. 
Durant aquestes locomocions el cos 
humà necessita d‟esforç per mantenir- 
se en equilibri, i els reflexes posturals 
estan organitzats per aquest fi. 
Un nen que puja en bicicleta de dues 
rodes, aprèn a mantenir un equilibri tan 
neutral com sigui possible sobre una 
base molt estreta. La inèrcia fa d‟ajut en 
aquesta situació dinàmica, mentre la 
línia de gravetat del seu cos i de la 
màquina caigui a la línia que uneix les 
rodes, no caurà. 
També a la classe d‟educació física 
existeixen moltes situacions d‟equilibri 
sobre una base canviant. Per exemple, 
quan un alumne fa la vertical, la base de 
sustentació canvia dels peus a les mans 
o a altres parts del cos. Si la línia de 
gravetat no es dirigeix al pròxim punt 
de suport, l‟alumne, perd l‟equilibri 
dinàmic i cau a la màrfega. Però, si cau 
successivament a les diverses bases de 
sustentació canviants, manté un 
equilibri dinàmic sobre base canviant. 
També és de considerable interès el 
concepte d‟equilibri fisiològic, que és el 
resultat del funcionament específic del 
sistema nerviós que regula les reaccions 
motores del subjecte a l‟espai i temps 
respecte a la gravetat. Possibilitant 
l‟execució de tasques en desplaçament, 
i permet un cop acabada, la conquesta 
de l‟equilibri estàtic o l‟execució d‟una 
altra tasca, eficaçment. Un home 
disposa d‟un programa específic 
d‟equilibri fixat durant els primers 
mesos de vida, i com a conseqüència, 
qualsevol moviment posterior a aquest 
programa es manté en el sistema 
nerviós i és el patró que es fa servir com 
a regulador del gran patró o estereotip 
del moviment realitzat. Aquesta funció 
de REGULACIÓ del sistema nerviós, 
es sustenta gràcies a tres sistemes 

implicats en tota tasca, i són: 
— sistema informador; 
— sistema comparador; 
— sistema corrector. 
Sistema informador, és l‟encarregat de 
comunicar les condicions externes i in-
ternes que acompanyen al desplaça-
ment. Això és possible a tres canals 
d‟informació: 

 canal kinestèsic; 

 canal macular; 

 canal visual. 
Les específiques informacions propor-
cionades per aquests tres canals tenen 
caràcter combinatori, i necessàriament, 
de dos d‟ells. Si només actua un d‟ells, 
la informació no és eficaç i la regulació 
no es verifica. 

Sistema comparador, compara les con-
dicions amb els programes d‟equilibri 
acumulats per les primeres experiències 
ja implicades. Es discriminen les 
variacions existents entre el programa 
acumulat i el programa actual proce-
dint-se a continuació a efectuar el pro-
grama quantificat; correspondrà a la 
seva correcció el següent sistema. 

Sistema corrector, s‟alimenta per mitjà 
d‟operacions efectuades als sistemes 
anteriores. Projecta una sèrie d‟ordres al 
sistema muscular per a rectificar les 
situacions que s‟aparten molt dels pro-
grames d‟equilibri. 

Una vegada comentats els aspectes 
conceptuals de l‟equilibri detallarem els 
estudis fets al respecte, i al nostre estudi 
en concret. 

Estudis comparatius 
L‟objecte d‟aquest treball és afegir una 
aportació més en aquest tipus d‟inves-
tigacions, sempre necessària per a de-
terminar i clarificar possibles qüestions 
que difícilment es poden abordar des de 
la teoria. 
En concret, aquest treball intenta ob-
servar si en l‟equilibri estàtic i dinàmic, 
existeixen diferències entre una 

població disminuïda psíquicament. 
Estudis semblants van ser realitzats per 
en MORENO al 1968 que van donar els 
següents resultats: 

— l‟equilibri estàtic no correlaciona 
amb el C.I.; 
— a més gran C.I., sí que existeix un 
major equilibri dinàmic. 
Altres estudis no donen els mateixos 
resultats, així en LANDIS al 1971, el 
seu estudi conclou: 
— poca significació entre equilibri di-
nàmic i C.I.; 
— la correlació entre sexes no és signi-
ficativa. 

Existeixen altres tipus d‟estudis on es fa 
una anàlisi comparativa entre individus 
normals i individus amb disminució 
psíquica, que dóna com a resultat que la 
relació equilibri i intel·ligèn-cia és molt 
alta, així ho determinen SCOTT al 1971 
i ROSELL al 1970. Podem per tant amb 
tot el que s‟ha dit, treure conclusions 
encara que no hi ha cap dubte que és 
difícil d‟aconseguir un criteri unificat. 
No per això, restarem immòbils davant 
d‟aquests estudis, sinó que ens 
suggereixen que profunditzem en les 
relacions que poden haver-hi entre 
equilibri i disminució psíquica. 

En aquesta direcció tenim els estudis de 
BROWN i ZEMATEK al 1968 sobre 
habilitats en gros i coeficient d‟inte-
l·ligència no correlacionen en els in-
dividus amb disminució psíquica, això 
ho corroboren BERLANGA al 1971, 
BAKER al 1964 i BROWN al 1970. 
També es va comprovar, que no exis-
teixen millores en el comportament 
social a („aplicar un programa d‟activi-
tats físiques on l‟equilibri té un volum 
de treball important. Els resultats del 
mateix mostren que: no existeix millora 
en el comportament social dels dis-
minuïts psíquics, TWENTER al 1967 i 
ERKAN al 1966. 

Per últim, estudis semblants al nostre, 



  

indiquen que les diferències entre una 
població normal d‟individus i una al-
tre població de disminuïts psíquics, 
dóna com a resultat que en l‟equilibri 
estàtic no hi ha diferències, i sí són 
significatives en l‟equilibri dinàmic, 
ELBERTY al 1971 i WHITE al 1971. 
Segons els estudis esmentats, podem 
concloure que: sembla ésser que l‟e-
quilibri no correlaciona amb el coefi-
cient d‟intel·ligència, i com a conse-
qüència, els programes en els quals 
l‟equilibri estàtic es tingui que 

desenvolupar, no tenen perquè 
realitzar-se excessives adaptacions, 
qüestió que pretenem verificar en el 
present treball. L‟equilibri dinàmic 
s‟inclina, segons els estudis citats, a 
que sí hi ha correlació entre el C.I. i 
l‟equilibri dinàmic. Que la introduc-
ció de l‟equilibri de forma quantita-
tiva i qualitativa en el currículum 
d‟activitat física adaptada ho millora. 
Que el component social no sofreix 
modificació si s‟introdueixen tasques 
motrius que tenen com a objecte el 

desenvolupament de l‟equilibri.  
En el present treball tractarem de 
comparar l‟equilibri entre una 
població disminuïda i una població 
normal, intentant observar si els 
estudis d‟ELBERTY al 1971 i 
WHITE al 1971 es corroboren. Tenint 
en compte que va donar com a 
resultat que l‟equilibri estàtic no 
donava importants diferències entre la 
població normal i la disminuïda, però 
sí que eren significatives les 
diferències en l‟equilibri dinàmic. 

 

 



  
 

 



  

 

 



  

Hipòtesi de treball 
Més específicament, l‟estudi pretén 
verificar les següents incògnites: 
— sí existeixen diferències significati-
ves de l‟equilibri estàtic i dinàmic en-
tre una població disminuïda i una po-
blació normal; 
— sí hi ha diferències entre sexes dins 
de la població normal en equilibri di-
nàmic i equilibri estàtic; 
— sí hi ha diferències entre sexes en 
la població disminuïda en equilibri 
estàtic i equilibri dinàmic. 

Mostra i presa de dades 
Es fa servir una mostra de 72 alumnes 
amb disminució psíquica i de 73 alum-
nes que segueixen amb normalitat els 
seus estudis escolars. Ambdós grups 
de la mostra desenvolupen un 
programa d‟activitat física de dues 
hores setmanals durant tot l‟any. La 
realització de la presa de dades de 
forma progressiva, segons l‟escala 
d‟OZERESKY, donant-se la puntuació 
de l‟edat assolida de 1 al 10. Igualment 
es realitzarà amb l‟equilibri dinàmic. 

Test d’equilibri dinàmic 
1. Col·locació d‟un total de sis piques 

a 40 cm de distància entre elles. L‟ob-
jectiu de l‟ítem és passar caminant de 
forma alternativa i trepitjar amb un 
peu entre els buits que deixen les pi-
ques, caminant i de forma continuada. 
2. Col·locació d‟un cercle a la dreta i 
l‟altre a l‟esquerra, així successiva-
ment, fins a completar un nombre de 
sis. L‟objectiu és col·locar un peu no-
més a l‟interior de cada cercle, fins a 
completar els sis, de manera continua-
da. 
3. Una línia recta de cinc metres. 
S‟ha de passar tota la línia pitjant 
successivament de peus, tocant la 
punta d‟un peu amb el taló de l‟altre, 
fins a completar els cinc metres. 
4. Col·locació de les piques a una dis-
tància de 40 cm entre elles per a com-
pletar sis. S‟ha d‟aconseguir donar su-
ports alternatius corrents. 
5. Col·locació dels cercles a una dis-
tància de 40 cm desplaçats un a la dre-
ta i l‟altre a l‟esquerra, així successiva-
ment, fins a completar un nombre de 
sis. L‟objectiu és posar un peu en cada 
cercle de manera continuada i corrents. 
6. Col·locació de les piques a 40 cm de 
distància entre elles fins a sis. S‟ha de 
passar a peu coix les sis piques amb un 

recolzament entre les piques fins a fi-
nalitzar les sis. 
7. Col·locació dels cercles a 40 cm de 
distància desplaçats un a la dreta i l‟al-
tre a l‟esquerra, així successivament 
fins a un nombre de sis. L‟objectiu és 
saltar a peu coix de forma continuada 
completant els sis cercles. 
8. Col·locar un banc suec de mida 
normal. L‟objectiu és passar el banc 
sense caure, caminant. 
9. Col·locar un banc suec invertit, 
s‟ha de passar sense caure. 
10. Passar un banc suec amb els ulls 
tancats. 

Incorreccions que no 
contabilitzen els ítems 
com a vàlids 
— Trepitjar la pica; 
— trepitjar el cercle; 
— treure un peu de la línia; 
— fer més recolzaments dels 
necessaris a les proves que així ho 
exigeixin; 
— caure del banc; 
— no fer els recolzaments alternatius; 
— no fer en general el que l‟ítem 
detalla al protocol. 
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«FREQÜÈNCIA» 

Equilibri estàtic 

  

«PUNTUACIÓ» 
Comparació entre la població normal i la població 
disminuïda, (1986). 

 

 

Anàlisi dels resultats 
1. El individus normals són superiors 
als. disminuïts tant en equilibri estàtic 
con dinàmic. Aquesta diferència, però, 
és menor en l‟equilibri estàtic. 
2. Són els nois disminuïts superiors a 
les noies en equilibri dinàmic i estàtic. 
El resultat de puntuació més freqüent 
en nois és de quatre, i en noies de dos. 

 

A l‟equilibri dinàmic, és més freqüent 
la puntuació de tres als nois, i de dos 
les noies. 
3. A la població normal, l‟equilibri di-
nàmic de les noies és superior, de set, 
els nois però, mantenen una fita de 
freqüència més elevada. A l‟equilibri 
estàtic, pràcticament és el mateix en 
nois que noies. 
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