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Resum 

L'objectiu d'aquest estudi se centra 
en la determinac ió de la influència de 
la dominància lateral del subjecte en 
l'aprenentatge de moviments que im
pliquen rotació longitudinal al costat 
preferent i no preferent. 
El nostre treball es basa en un estudi 
intergrup amb 26 subjectes estudiants 
d'Educació Física, seleccionats d'una 
mostra més àmplia mitjançant una 
sèrie de proves preliminars de do
minància lateral, de sentit de rotació 
preferent i d'habilitat gimnàstica bà
sica. Han estat di stribuïts en dos 
grups equivalents amb dominància 
lateral destra i sentit de rotac ió pre
ferent a l'esquerra (SGAH ). 
Tots dos grupos van ser sotmesos a 
l'entrenament de les rotac ions lon
gitudinals en sentits oposats en qua
tre moviments gimnàstics considerats 
estructuralment com a bàsics i que 
impliquen girs a partir de condicions 
diferents: recolzament manual, re
colzament podal, recolzament podal 
lli scant , sense recolzament (no in
ercial). 
Els resultats de l'estudi semblen mos
trar l'efectivitat de l'entrenament in
dependentment del sentit de gir, a jut
jar per la millora substancial dels 
subjectes en tots dos grups en cada 
un dels quatre moviments. Aquests 
resultats mostren que la millora per 
la pràctica tendeix a igualar la di 
ferència marcada per la preferència 
en el sentit de rotac ió a l'esquerra en 
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tots dos grups. Aquest aspecte mos
tra una certa independència entre el 
factor preferència i performance. 

Paraules clau: gimnàstica bà
sica, dominància lateral, rotació 
longitudinal. 

Introducció 

L'aprenentatge successiu de l'imporant 
ventall de moviments gimnàstics en 
cada una de les proves exigeix, com a 
factor establert per la pràctica, aspectes 
relacionats amb la detecció, iden
tificació, desenvolupament i conser
vació d'un sentit de rotació longitudinal 
en tots els moviments que porten im
plícita aquesta acció motriu . 
La determinació del sentit de rotac ió 
longitudinal és, per a alguns tècnics, 
un aspecte profundament desconegut, 
i per a d'altres un tema controvertit , 
especialment el fet de considerar que 
el sentit de rotació longitudinal ha 
d'estar supeditat a una determinada la
teralitat del gimnasta. 
La lateralitat és un dels camps més 
estudiats i ha estat interpretat de ma
neres molt diverses pel que fa al seu 
origen. 
La morfologia humana es ca
racteritza per segments corporals pa
rells i globalment simètrics (orelles, 
ulls, mans, peus), dels quals en de
terminats comportaments dicotòmics 

preval la utilització d'un segment 
sobre un altre. 
El sentit de rotació longitudinal es 
pot considerar un aspecte lateralit
zant partint de la doble poss ibilitat 
d'elecció-execució en un sentit o en 
un altre. Evidentment, això ens plan
teja la qüestió de si ex isteix un sentit 
preferencial de rotac ió. 
Wasmund (1976) no va trobar cap 
preferència en els girs en base a la 
lateralitat de les mans i els peus. 
Tanmateix, en les noies s'ha pogut 

(arpo libero. PREVEOI, Giorgio. 1101io. FoIa Sport 
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observar una petita diferència cap a 
l'esquerra. Segons Watson (1976) 
per al total de patrons de moviment i 
en base a una major aptitud en ter
mes de capacitat física no és avan
tatjós tenir només un costat de gir 
per a determinades destreses (per 
exemple jocs de pilota). Aquest és 
un aspecte evidentment obvi, en el 
sentit de la millora motriu ge
neralitzada quan l'objectiu és el des. 
envolupament de la motricitat en ge
neral , com per exemple en tasques 
relacionades amb l'Educació Física; 
però hi ha destreses esportives en al
gunes especialitats que tenen un 
grau important de dificultat, per la 
qual cosa es potencia fonamental
ment un sol costat de gir. Brawn i 
altres (1983), en un estudi realitzat 
sobre l'afinitat entre la mà, l'ull do
minant i la direcció del sentit de gir 
en gimnastes experimentats i in
dividus no atletes, conclouen que no 
hi ha significació estadística entre 
les correlacions dels subjectes, ni 
entre la direcció del moviment i l'ull 
dominant, ni tampoc entre la di
recció i la mà dominant, i argu
menten que han de ser altres factors 
els que expliquin la direcció de gir 
preferent per a practicants d'ac
tivitats que requereixen moviments 
amb rotacions. Soulin (1983) afirma 
que l'estudi de la lateralitat, presa en 
general en el marc de l'esquema cor
poral , ens condueix a considerar no 
només la lateralitat dels òrgans sen
sorials (ull s, orelles) o de la part dis
tal (mans, peus) , sinó també la de la 
part axial (rotacions longitudinals al 
voltant de la columna, l'espatlla i la 
pelvis) . 
Olislagers ( 1984) va observar que 
per a l'execució de girs simples no 
influeix la lateralitat manual o podal 
i l'índex del càlcul de dominància la
teral a partir d'aquests exercicis de 
girs confirma un sentit preferencial 
de rotació longitudinal com a factor 
de preferència lateral. També va tro
bar que només un 55% dels sub
jectes femenins utilitzen la cama 

apunts: Educació F;'K. i EsporlS 1992 (291 44·S2 

d'impulsió màxima com a cama de 
recolzament de la rondada, la roda o 
el recolzament estès invertit , tro
balla que concorda amb la hipòtesi 
emesa per Azemar ( 1970) el qual 
considera les impulsions gímniques 
com impulsions secundàries, que no 
necessiten per a la seva realització 
la cama d'impulsió màxima. Per a 
Bollen (1980) hi ha un problema 
important en les figures girades en 
posicions invertides, respecte a la 
determinació del sentit de rotació 
longitudinal, per la qual cosa pro
posa dos mètodes que permeten de
terminar aquest sentit de rotació, un 
objectiu i un altre subjectiu , que són 
concordants en posició no invertida 
i discordants en posic ió invertida. 
En base a l'observació subjectiva 
passa que la majoria dels gimnastes 
experimenten en relació amb els se
nyals externs, mentre que un nom
bre reduït de gimnastes té en comp
te les sensacions kinestèsiques, per 
això els gimnastes en els moviments 
invertits i no invertits, segons tin
guin en compte els senyals externs o 
les sensac ions kinestèsiques, re
parteixen els seus girs en direccions 
diferents, en el cas d'alguns gim
nastes confirmats, la qual cosa ens 
fa suposar que no hi ha una di
ficultat especial per als gimnastes 
en l'execució de girs en situacions 
contràries. 
El nostre estudi té com a objectius 
principals la determinació de la in
fluència de la dominància lateral del 
subjecte sobre moviments realitzats 
en el sentit de rotació longitudinal i 

Manuals 

1.- Tapping test 

2.- Escriptura comparada 

3.- Gest d 'atac 

4.- Llançar una pilota 

la determinació de l'efectivitat de 
l'aprenentatge de moviments que im
pliquen rotació en l'eix longitudinal 
quan el sentit de rotació es manté al 
costat preferent o bé es canvia al cos
tat no preferent. 

Mètode 

Es va fer un estudi experimental de 
grups que delimités en quina mesura 
el canvi i el manteniment del sentit 
de gir preferent afecten l'execució de 
moviments gimnàstics . Vam e tablir 
diverses fases en el nostre estudi: a) 
proves preliminars per detectar la 
predominància lateral manual i 
podal , b) proves per detectar el sentit 
de rotació longitudinal preferent, c) 
proves d'habilitat gimnàstica bàsica i 
d) intervenció experimental. 
En les tres proves preliminars es va 
intentar l'homogeneïtzació de la mos
tra de subjectes. Tenint en compte 
que la població objectiu del nostre 
estudi és una població adulta i per 
tant presumiblement lateralitzada, 
hem extret de les proves existents en 
la bibliografia les del quadre I. 
Aquestes proves, algunes es van apli
car directament , d'altres van ser mo
dificades i validades amb l'objectiu 
d'adaptar-les a la població i a l'ob
jectiu de l'estudi , tenint en compte 
criteris d'elecció, eficiència i ve
locitat comparada. 
Així mateix, per tal de determinar el 
sentit de gir preferent tots els sub
jectes van dur a terme les proves que 
s'especifiquen al quadre 2. 

Podals 

1.- La "rayuela" 

2.- El salt 

3.- Tir a porta 

4.- Cop de taló 

Quadre 1. 
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1.- Gir saltant 

2.- En caiguda facial efectuar gir de 1800 

3.- En caiguda dorsal efectuar gir de 1800 

4.- Salts sobre una cama al voltant d 'una pilota 

5.- Gir des de desequilibri a les espatlleres 

6.- Efectuar gir de 1802 partint des de la suspensió 

7.- En recolzament dorsal impuls i gir de 1800 

8.- Des d 'e tesa supina, aixecar-se i córrer en sentit contrari 

9.- En piscina "cargol" a partir de la flotació ventral 

10.- En piscina "cargol" a partir de la flotació dorsal 

11. - En piscina "v iratge" 

12.- La "rayuela" 

Quadre 2. 

L'objecte de la prova bàsica d'ha
bilitats gimnàstiques va ser, d'una 
banda, eliminar aquells subjectes que 
partien amb un nivell d'execució im
portant en els exercicis gimnàstics es
collits i, d'altra banda, pennetre la 
distribució homogènia dels subjectes 
entre els grups experimentals. En 
l'estudi van participar 62 subjectes, 
estudiants d'Educació Física de la 
Universitat de Granada dels quals 47 
eren homes i 15 dones, amb un rang 
d'edat d'entre els 18 i els 20 anys. 

Resultats de les proves 
preliminars 

Les proves de dominància lateral i 
preferència en el sentit de gir van 
donar els resultats següents (vegeu 
les figures 1-5): 

Dominància lateral 
DO: 73,46% del total. 
DE: 2,04% del total. 
ED: 0% del total. 
EE: 4,08 del total. 
NC: 20,40% del total. 

Sentit de gir 

DO: destre manual/destre podal , ED: 
esquerrà manual/destre podal, DE: 
destre manual/esquerrà podal , EE: 
esquerrà manual/esquerrà podal, NC: 
no confinnats. 
Només es van escollir subjectes des
tres que giressin a l'e querra (SGAH), 
ja que l'opció contrària, subjectes es
querrans que giressin a la dreta 
(SGH), representava un nombre molt 
inferior al mínim exigit que pennetés 
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20 
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2 

extreure conclusions de tipus grupal. 
Es va consolidar un grup de 30 sub
jectes (del total de 62), amb do
minància lateral destra, que tenien 
preferència de gir cap al sentit an
tihorari (SAH). 
En el nostre estudi es van plantejar 
dues variables independents re
presentades per l'entrenament dels 
subjectes en moviments que im
pliquen rotació longitudinal en sen
tits oposats, intentant detenninar la 
seva influència sobre quatre va
riables dependents representades per 
quatre moviments amb característi
ques estructurals diferents quant a 
l'origen del gir. 

Variables dependents 

Les variables dependents, doncs, 
les vam agrupar en dos apartats, i 
van quedar esquematitzades de la 
manera següent : recolzament ma
nual. VD I: sortida en paral.leles 
en balanceig per davant amb gir 
de 1802 ; recolzament podal , VD2 : 
rondada; recolzament podal llis
can t, VD3 : pirueta gimnàstica 

~D 

3 4 
Gir a l'esquerra: 86,53% del total. 
Gir a la dreta: 9,61 % del total. 
Gir no definit: 3.84% del total. 

Proves manuals 

Figuro I. Representació gràfKa del percentatge de danMància en les proves _lIGIs 

46 apuI'dI : Iducoci6Fki,o i Esporll 1992 (29) 44-S2 
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Proves podals 

4 

Figuro 2. Rtpr.SfIItació ,.àfka del perc .. tatge de doIIIinàada destra '.sqttrrana H les proves podaIs 

amb gir de 360Q en attitude; sense 
recolzament, VD4: salt endavant 
de 36011

, amb gir longitudinal de 
180"'. 
La valoració d'aquests moviments 
es va fer especificant una sèrie de 
criteris tècnics de manera des
criptiva, per a cadascun dels mo
viments indicats anteriorment. El 
sumatori de criteris executats co-

rrectament en cada moviment, in
dicat en el full de registre, donava 
com a resultat el nivell d'execució 
tècnica d'aquest. 

Variables independents 

Les variables independents van im
plicar la manipulació experimental 

• SGAH ~ SGH 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Total proves sentit de gir 

Figuro 4. Rtpr.s .. tació ,.àfka del perc .. tatge de prtvalètKla H el SHt't de rotació 1oIIgIt .... 

apunts: Edu'Q(i6 F;,ica i Espart. 1992 (29) 44·52 

Destres(9 1.8%) 

Figuro 3. PercHtatges de domInànda lateral -m 

del sentit de gir mantenint-lo o can
viant-lo en relació amb el costat de 
gir preferent dels subjectes, i van 
quedar estructurades de la manera se
güent: VI l , subjectes amb do
minància lateral destra i preferència 
de gir en sentit contrari al moviment 
de les agu lles del rellotge (SGAH) 
que mantenen el sent it de gir; V12, 
subjectes amb dominància lateral 
destra i preferència de gir, en el ma
teix sentit del moviment de les agu
lles del rellotge (SGH) que canvien 
el sentit de gir. 
Es va utilitzar un disseny ex
perimental multivariat-multivariat, 
intergrup, amb grups apariats. Amb 
cadascun dels dos grups resultants 
es va fer una avaluació pretest, una 

SGAH(86.5%) 

Figuro 5. Rtpr'SHtadÓ gràfka del percHtatge de 
pr.valèncla H el SHt't de rotació Ionglt ... 

global 
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fase d'intervenció i una avaluació 
posttest en idèntiques condicions 
que les d'avaluació pretest. Prè
viament es va fer un sorteig a l'atzar 
on a cada grup se li va assignar un 
sentit de gir determinat per a l'exe
cució dels moviments. Els grups van 
quedar distribuïts de la manera se
güent: grup A, sentit de gir an
tihorari (SGAH); grup B, sentit de 
gir horari (SGH). 

Procediment 

Cada un dels grups va realitzar el seu 
programa específic basant-se en cri
teris tècnics i metodològics, i es va 
estipular un nombre de sessions per a 
cada un dels moviments suficient per 
al seu aprenentatge. El nombre de 
sessions es va distribuir tenint en 
compte la dificultat de cada mo
viment, i van quedar de la manera se
güent: sortida de paral.leles, 4 ses
sions; pivotatge, 4 sessions; rondada, 
8 sessions; salt endavant mig gir, 11 
sessions. 
La distribució temporal de cada ses
sió i de cada moviment es va decidir 
amb cada un dels entrenadors i el 
temps destinat a cada una d'aquestes 
va ser de 30 minuts. Posteriorment es 
va fer una nova avaluació de cada va
riable dependent (posttest) de manera 
similar a la realitzada a la fase pre
test. 

Resultats 

Els resultats d'aquest estudi (taules 
9 i 10) semblen mostrar l'efec
tivitat de l'entrenament indepen
dentment del sentit de gir, a jutjar 
per la millora substancial dels sub
jectes en ambdós grups, en cada un 
dels quatre moviments. Aquests re
sultats mostren que la millora per 
la pràctica tendeix a igualar la di
ferència marcada per la pre
ferència en el sentit de rotació a 
l'esquerra, en ambdós grups. 

48 

Aquest aspecte mostra una certa 
independència entre el factor pre
ferència i performance. 
Pel que fa al moviment 1, "sortida de 
paral.leles", que correspon a l'inici 
del gir des d'un recolzament manual, 

observem (taula 1) certes diferències 
de partida, tot i no ser significatives 
estadísticament, a favor del grup que 
no canviava la seva preferència ori
ginal de gir. No obstant, amb l'en
trenament va millorar més el grup 

g.l Mitjana X -Y: Valor t Probab. (2 files) 

Moviment 1 12 -16.846 -7.305 .0001 

Moviment 2 12 -15.538 -12.708 .000 1 

Moviment 3 12 -17.846 -12.919 .000 1 

Moviment 4 12 -11.769 -6.721 .0001 

Taula 9. Valars de t-test per a una mastra en parelles en pre-test i posttest en el grup A 

g.l MitjanaX-Y: Valor t Probab. (2 files) 

Moviment 1 12 -21.462 -11.417 .0001 

Moviment 2 12 -13 .538 -8.39 .0001 

Moviment 3 12 -14.65 -13.876 .0001 

Moviment 4 12 -14.615 -7.361 .0001 

Taula 10. Valors de t-test per a una mostra en parelles en pre-test I posttest en el grup B 

40 

30 

:l 
§ 20 

Q. 

10 

o 

• Pre ~ Post 

Grup A GrupB 

Figura 6. Puntuació obtinguda pels grups A i B en el moviment 1 (sortida de paral.leles) en pre-test i posttest 

apunts: Educoció Filico i Elporll 1992 (291 44-52 
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Font g.l. Suma Mitjana F P 
Quadr. Quadr. 

Tractam. 84.962 84.962 1.133 .298 
Error 24 1.800.000 75.000 
Total 25 1.884.962 75.398 

Toulo 1. AnàlIsis de v~a "I.,,..ps en pr ... lesl Mavi..t 1 

podal, no es van trobar diferències 
estadísticament significatives en el 
pretest i en el posttest (taules 2 i 6), 
si bé el guany màxim va ser lleu
gerament superior en el grup que no 
va canviar el sentit de rotació lon
gitudinal en funció de la seva pre
ferència (figura 7). Aquest resultat 
podria trobar la seva explicació en el 
fet que la "rondada" és un moviment 
que inicia el seu gir des d'una im
pulsió alternativa podal i im
mediatament inverteix la posició del 
cos sobre el recolzament alternatiu 
manual, la qual cosa crea en el sub
jecte una il.lusió perceptiva de gir a 
l'esquerra, quan en realitat la rotació 
longitudinal es realitza a la dreta. 
Aquest fet, constatat per Bollen 
(1983) i Olislagers (1984) en els seus 
estudis, fa intuir al subjecte que el gir 
que realitza en la rondada guarda 
consonància amb el peu i la mà de 
recolzament, i és aparentment cons
cient d'un gir en sentit contrari, si els 
recolzaments també són contraris. 
Subjectivament el subjecte pensa que 
el gir, l'està fent cap a un costat de
tenninat, quan en realitat des d'una 
observació objectiva el gir es fa al 
costat contrari. 

Font 

Tractam. 
Error 
Total 

g.l. 

24 
25 

Suma 
Quadr. 

6.500 
1.120.154 
1.126.654 

Mitjana F P 

Quadr. 

6.500 .139 .712 
46.673 
45.066 

Toulo S. AnàUsls de v~a inlergrups en posttesI Mavimenl 1 

havia canviat la seva preferència ori
ginal de gir, el qual va obtenir també 
puntuacions més altes. Des del punt 
de vista estadístic , no apareixen di
ferències significatives entre ambdós 
grups en el posttest (taula 5), tot i que 
comparativament va millorar més el 
grup que va canviar el sentit de ro
tació preferent (figura 6). Tenint en 
compte que el grup que no va canviar 
el sentit de gir preferent partia amb 
nivells d'execució lleugerament més 
alts , i que el grup que va canviar el 
sentit de gir preferent va acabar amb 
nivells d'execució lleugerament su
periors a l'anterior, podem hi
potetitzar que la millora obtinguda 
pel grup que va canviar el sentit de 
gir adquireix una major trans
cendència i planteja la possibilitat 
d'indagar en treballs futurs si aquesta 
tendència es confinna i a quines va
riables é deguda. El fet que el fe
nomen no passa en el cas dels altres 
moviments i es repeteix novament en 
un altre, com veurem més endavant, 
podria indicar-nos alguna relació 

apurà: Educo,i6 fnico i Esporl' 1992 129) 402 

amb el tipus concret de moviment de 
què es tracta. 
A jutjar pels resultats relacionats 
amb el moviment 2, "rondada" amb 
un origen de gir des del recolzament 

• Pre 
40 

30 

:¡ 
§ 20 

=-

10 

o 
Grup A 

~ Post 

GrupB 

Figuro 7. P .. IICIdó oII1inpda pels gr.ps A i B en el movlmenl 2 (rOlldada) en pre·lesl i posttesI 
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Font 

Tractam. 

Error 

Total 

g.l. 

24 

25 

Suma 

Quadr. 

108.038 

1.010.923 

1.118.962 

Mitjana F P 
Quadr. 

108.038 2.565 .122 

42.122 

44.758 

Taulo 2. AllàllsI de v~a inler..,s .. pr .. test Mo .... t 2 

Font 

Tractam. 

Error 

Total 

g.l. 

24 

25 

Suma 

Quadr. 

28.038 

1.298.308 

1.326.346 

Mitjana F P 
Quadr. 

28.038 .518 .479 

54.096 

53.054 

Taulo 6. Anàlisis de v~a Inter .. ps etI pasttest Moviment 2 

El moviment 3, "pivotatge", cor
responent a un element que parteix 
d'un recolzament lliscant i amb un 
component elevat d'equilibri . S'ob
tenen resultats similars entre ambdós 
grups en no trobar diferències es
tadísticament significatives (taules 3 
i 7). No obstant això, hi va haver un 
guany lleugerament superior en el 
grup que va mantenir la seva pre
ferència en el sentit de rotació, a més 
del valor més alt en la puntuació gru
pal en el posttest (figura 8). 

Pel que fa al moviment 4, "salt en
davant ", amb l'origen de gir sense 
recolzament (no inercial) , potser 
el moviment més complex dels 

30 

20 

10 

o 
Grup A 

quatre en aquest primer ex
periment, observem un lleuger 
major guanyen els subjectes del 
grup que va canviar el seu gir en 
relació amb el sentit preferent , si 
bé el valor més alt, tant en la me
sura pretest com en la posttest, la 
va obtenir el grup que mantenia el 
costat preferent (figura 9). No obs
tant això, no hi van haver dife
rències significatives estadística
ment (taules 4 i 8). 
Globalment (figura 10), i tenint en 
compte el sumatori dels resultats dels 
quatre moviments en aquest estudi, 
no es troben diferències significa
tives entre els dos grups estudiats, 
cosa que demostra un nivell de 
guany similar en ambdós sentits de 
rotació, independentment de la pre
ferència en el sentit de rotació lon
gitudinal de base. Intuïm, per tant, 
que l'entrenament és el factor decisiu 
en la performance dels girs lon
gitudinals i no la preferència en el 
sentit de rotació longitudinal. Com 
que no s'han trobat diferències entre 
els dos sentits de rotació, es podria 
plantejar l'entrenament respectant el 
costat preferent de base o canviant
lo. 

• Pre ~ Post 

GrupB 

Aquest moviment es realitza sense 
inversió del cos, aspecte que no dis
torsiona la imatge del gir en el sub
jecte. La cama de recolzament cor
respon al costat del gir, tot i que no 
exerceixi una acció d'impulsió sinó 
d'eix de rotació, exercint una funció 
més a prop, per tant, de moviments 
amb un factor d'equilibri important 
molt comuns en la dansa i, per tant, 
el gimnàstica artística femenina per 
la seva preparació de tipus co
reogràfic. Figuro 8. PwlhIadó allfiIIgIda pels .. ps A II etI .11IIO ..... t 3 (plvotatge) .n pr .. test I pasttest 
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ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

Font g.l. Suma Mitjana F P 
Quadr. Quadr. 

Tractam. 32.346 32.346 .543 .464 
Error 24 1.402.615 58.452 

Total 25 1.434.962 57.398 

Toulo 3. Anàlisis de v~o Inlergnps en pre-I,sl Movimenl 3 

Font g.1. Suma Mitjana F P 
Quadr. Quadr. 

Tractam. .346 .346 .009 .927 

Error 24 960.308 40.013 

Total 25 960.654 38.426 

Toulo 7. Anàasls de v~o Inlergnps en pastt.sl Movlmenl 3 

Conclusions 

En base als resultats de l'estudi es poden 
generar les conclusions següents: 

30 

20 

10 

o 
Grup A 

1. La perfonnance en moviments 
gimnàstics que impliquen ro
tacions en l'eix longitudinal cor
poral sembla ser independent 

• Pre ~ Post 

GrupB 

f~uro 9. PlnIHdó oIItingIda pels gnps A I B en ellIIOviment 4 (salt ewdavant ... lIig gir) en pr .. l.sl I postt.sl 

apunIs: Iducaci6 f.Ka i IIpa.1! 1992 (29) 44-S2 

d'una dominància lateral manual i 
podal definides. 

2. Aquells moviments que impliquen 
rotació en l'eix longitudinal cor
poral i que parteixen d'una im
pulsió poda 1 alternativa cap a una 
posició invertida en recolzament 
manual alternatiu, aparentment 
tenen una efectivitat lleugerament 
superior si es realitzen en funció 
de la cama d'impulsió i no del sen
tit de gir, ja que això crea en els 
gimnastes un efecte d'il.lusió per
ceptiva tenint la sensació del sen
tit de rotació canviada. 

3. En les rotacions longitudinals in
trínseques a moviments que im
pliquen recolzament manual , sem
bla que hi ha una lleugera 
diferència a favor de les rotacions 
que es realitzen cap al costat de la 
mà dominant. 

4. En aquells moviments que im
pliquen rotacions en l'eix lon
gitudinal corporal en recolzament 
podal lliscant s'adquireix apa
rentment la mateixa perfonnance. 

5. Intuïm que no hi ha relació, a jut
jar pels nostres resultats, entre la 
preferència i la perfonnance en el 
sentit de rotació longitudinal. 
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