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Introducció 

En un article anterior, La construcció 
econòmica i social del mercat esportiu 
de treball (1), elaborat a partir de dues 
investigacions recents sobre el mercat 
esportiu laboral a Espanya: Encuesta 
de Estructuras Operacionales (2) i Pro
yección del Mercado (3), exposàvem 
que semblava confIrmar-se els supòsits 
teòrics següents: 

• Que es tracta d'un mercat en el qual 
la compra-venda de treball no és només 
una relació econòmica i individualit
zada, com postula la teoria neoclàssi
ca del mercat de treball. També són 
relacions socials entre agents i grups 
socials, que poden tenir interessos dife
rents i sovint contraposats (Edwars, 
1979). 
• Que es verifIca la hipòtesi bàsica del 
mercat dual de treball, formulada per la 
teoria institucionalista (Piore, 1975), i 
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s'aprecien dos segments essencialment 
diferents: sectors primari i secundari. 

El primer ofereix llocs de treball que 
impliquen una àmplia variètat de tas
ques o relativament limitades, amb sala
ris relativament elevats, bones condi
cions de treball i per damunt de tot 
estabilitat en la feina. En canvi, els llocs 
de treball del sector secundari compor
ten escasses tasques o molt diferencia
des i inestables, són més mal pagades i 
es caracteritzen per una considerable 
inestabilitat en la feina i una alta rota
ció. Així mateix, s'aprecien successius 
dualismes dins de cada segment. 
Doncs bé, en els sectors analitzats en 
el mercat esportiu laboral, les feines del 
sector primari sembla que són la de 
director i docent d'educació física, en 
oposició a les ocupacions del sector 
secundari, representades pels llocs que 
desenvolupen les funcions de tècnic en 
activitats físiques, tècnic en activitats 

en la natura i els monitors esportius. 
També cal situar en aquest sector les 
feines de tècnic esportiu superior. Les 
conegudes excepcions dels entrenadors 
d'alguns dels esports d'alta competi
ció, que clarament registren els trets del 
sector primari, no desvirtuen els atri
buts predominants en aquest tipus de 
lloc. Si bé les tasques que exerceixen 
els caracteritzen com a treballs del sec
tor primari, les condicions laborals els 
situen en el sector secundari. 

• Que es tracta, tal com postulava Bour
dieu (1987) per al cas francès, d'un mer
cat relativament autònom. A més d'estar 
inscrit en el procés de propagació del 
dualisme a tota l'economia nacional 
s'aprecien altres interdependències 
d'aquest mercat amb els processos gene
rals de canvi social, polític i econòmic 
i amb els processos específIcs de canvi 
en l'esport i les seves organitzacions. 
• Que les organitzacions esportives a 
Espanya semblen perfilar-se com a sis
temes socials oberts i encara diferen
ciats entre si i com a conseqüència (de 
les lògiques específiques dels seus 
camps) reprodueixen de manera dife
renciada en els seus respectius mercats 
de treball, els processos de dualització 
esmentats (vegeu taula 1). 

En aquest marc teòric provisional (i en 
el de les teories de capital i mercat, que 
més endavant exposarem), primer 
objectiu d'aquest article consisteix a 
abordar específIcament, a partir de les 
dades proporcionades per les dues 
investigacions esmentades: Encuesta i 
Proyección, les posicions ocupades pels 
llicenciats dels INEF en el mercat de 
treball (les magnituds principals dels 
quals vénen recollides en els quadres 1 
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GRUP OCUPACIONAL FUNCIONS 

I. MONITOR ESPORTIU (ME) O I. Iniciació esportiva de base 
TÈCNIC ESPORTIU DE BASE 
(TEB) 2. Entrenament esportiu i direcció 

d'equips en edat escolar 

3. Entrenament esportiu en nivells 
mitjans i baixos 

n. TÈCNIC EN ACTIVITATS A 4. Desenvolupament d'activitats en 
LA NATURA (TAN) el medi natural dirigides a nens, 

joves i adultS 

m. TÈCNIC EN ACTIVITATS 6. Promoció d'activitats físiques i 
FÍSIQUES I ANIMACIÓ esportives per a adults i tercera 
ESPORTIVA (T AFAE) edat. Desenvolupament de 

programes de manteniment físic i 
animació esportiva 

7. Animació esportiva per a 
col.lectius marginats 

8. Animació esportiva turística 

9. Iniciació i entrenament esportiu 
per a persones discapacitades 

IV. TÈCNIC ESPORTIU 12. Entrenament esportiu d'alt nivell 
SUPERIOR (TES) 

13. Preparació física d'esportistes 
d'alt nivell 

V. DOCENT EN EDUCACIÓ lI. Docència de l'Educació Física en 
FÍSICA EN EGB l'ensenyament primari 

VI. DOCENT EN EDUCACIÓ 15. Docència de l'Educació Fisica en 
FÍSICA EN ENSENYAMENTS l'ensenyament secundari 
MITJANS obligatori i batxillerat 

VIT. DIRECTOR 16. Direcció tècnica d'entitats i 
instal.lacions esportives 

17. Gestió i administració d'entitats i 
instal.lacions esportives 

- Extrets del Consell Superior d'Esports. Comissió d'Experts, Propuesta pom el debate del Pro
yecto de Reforma de1as ensefú:mzas y tituladones deportivas, febrer 1991. La Comissió esta
va formada pels experts següents: Femando París Roche, Ramiro Merino MercMn, Feman
do Smchez Bafiuelos, Luis Romero Largo, Francisco Ricart i Pidelaserra, Santiago Coca 
Femandez, Franclsco Smchez Smchez, José María Martínez Martínez. 

- Els tècnics que exercien les funcions 5 i 10 del Projecte de Reforma han estat classificats per 
altres funcions. 

- Els tècnics que exercien les funcions 14 i 18 del Projecte de Reforma no podien ser inclosos 
a l'enquesta. Requereixen un estudi i una metodologia "ad hoc". 

- En el moment de finalitzar aquesta investigació, sembla que el grup ocupacional que desen
voluparia les funcions 1,2,3 i que es denominava MONITOR ESPORTIU, s'anomenarà 
TÈCNIc ESPORTIU DE BASE. En el cas que no canviIn les funcions, en tots els quadres, 
gràfics i textos s 'han de llegir i interpretar com a TÈCNIc ESPORTIU DE BASE totes les 
dades i referències en què aparegui l'etiqueta MONITOR ESPORTIU. 

Taulo 1. Gnps OCIpadonaIs i hncions principals In ractivitat física 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

i 2): quins tipus de feines fan els lli
cenciats dels INEF?, els proporciona la 
fonnació universitària físico-esportiva 
un major estatus ocupacional i laboral?, 
influeixen altres variables en les rela
cions entre aquesta fonnació i els llocs 
professionals exercits? 
El segon objectiu d'aquest article és 
presentar les possibles tendències del 
mercat esportiu laboral en el transcurs 
de la dècada i iniciar l'anàlisi de les 
transfonnacions que presumiblement 
comportaran en les posicions actuals 
en el mercat dels llicenciats dels INEF. 
Es tracta d'impulsar la posterior inves
tigaci6 i reflexi6 sobre aquest camp, 
dirigides a cristal.litZar estratègies anti
cipades. Estratègies que d'una banda 
proporcionen els professionals altament 
qualificats que en el futur de l'Educa
ci6 Física i l'Esport requerirà i d'una 
altra banda limiten els processos de des
professionalitzaci6 i desqualificaci6 
registrats en altres països europeus (4) 
per la seva escassa actitud previsora. 
Hem d'advertir que el tipus d'ocupacions 
que s'analitzen en aquest article se cir
cumscriuen exclusivament als llocs que 
exerceixen les funcions professionals 
d'entrenament, animaci6, docència i 
direcci6 esportiva (vegeu la taula 1) i a 
les ocupacions d'aquests tipus que gene
ren els ajuntaments, els centres d'ensen
yament no universitari, el sector privat
associatiu i el sector privat-comercial. 
Això ve motivat per l'absència, encara, 
d'investigacions sobre la resta d'ocupa
cions implicades en la producció i dis
tribució de béns i serveis esportius i sobre 
els altres agents generadors d' ocupaci6 
en el camp de l'Esport. 

Els Ihcenciats dels INEF. Posicions 
en el mercat de treball el 1991 

Les teories del capital humà elaborades 
a partir de la seva fonnulaci6 original 
(Becker, 1964) postulen entre d'altres 
tesis que les inversions que realitzen els 
individus en la seva formaci6 general 
abans de començar a treballar i en la seva 
fonnaci6 postescolar (fonnal i infonnal; 
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ÀREA 1 ÀREA 2 ÀREA 3 ÀREA 4 ÀREA 5 ÀREA 6 TOTAL 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Ajuntament 1.692 23,67 1.350 26,56 2.810 18,96 2.421 30,24 1.570 27,65 557 28,70 10.400 24,37 

Centr. ensenyament 
no universitari 1.755 24,55 1.642 32,30 3.534 23,84 2.629 32,84 1.837 32,35 754 38,85 12.151 28,47 

Priv. associatiu 1.192 16,68 1.272 25,02 3.689 24,89 1.750 21,86 1.212 21,34 271 13,96 9.386 21,99 

Empresa privada 2.509 35,10 819 16,11 4.790 32,31 1.205 15,05 1.060 18,67 359 18,50 10.742 25,17 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100,00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Font: Esttuctura Ocupacional de l'Esport, CSD, 1991. 
(*) No són inclosos a les estimacions: 

- els empleats per entitats privado-associatives i empreses privades que desenvolupen tasques en instal.lacions no gestionades respectivament per 
cadascun dels sectors ocupadors. 

- els tècnics en activitats esportives a la natura. 
- els empleats en les ocupacions ocultes ("submergides'') o ''voluntmes'' (no remunerades). 
- les ocupacions generades per altres agents. 

Les Àrees establertes a l'enquesta i la Projecció van ser: 
Àrea 1 Madrid (Madrid); Àrea 2 Nord (Aragó, Cantàbria, Navarra, País Basc, Rioja); Àrea 3 Nord-est (Balears, Catalunya, C. Valenciana); Àrea 
4 Sud (Andalusia, Canàries, Mórcia, Ceuta i Melilla); Àrea 5 Nord-oest (Astúries, Castella-lleó, Galícia); Àrea 6 Centre (Extremadura, Caste-
lla-La Manxa). 

Quadre 1. N_n cie llocs cie ....... sporllls ent.sques d' IIIInnallllllt, llllmadó, docència l''ecdó segons l'ag ... t ocupador 1 r àrea territorlal.11991 (*) 

ÀREA 1 ÀREA 2 ÀREA 3 ÀREA 4 ÀREA 5 ÀREA 6 TOTAL 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

I. Monitor esp. 2.117 29,62 1.501 29,53 4.989 33,66 2.894 36,15 1.422 25,04 653 33,64 13.576 31,81 

ill. Toc. animo esp. 1.502 21,01 649 12,77 2.163 14,59 1.017 12,70 911 16,04 122 6,29 6.364 14,91 

N . Toc. esp. supero 760 10,63 516 10,15 1.646 11,10 530 6,62 923 16,25 117 6,03 4.492 10,53 

V. Doc. E. F (EGB) 1.185 16,58 1.111 21,86 2.532 17,08 1.832 22,89 1.170 20,60 509 26,22 8.339 19,54 

VI. Doc. E. F. (mitjà) 570 7,97 531 10,45 1.002 6,76 797 9,96 667 11,75 245 12,62 3.812 8,93 

Vll. Direcció 1.014 14,19 775 15,25 2.491 16,80 935 11,68 586 10,32 295 15,20 6.096 14,28 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100,00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Quadre 2. N ....... cie llocs cie treIIaIl esporllls segons el gnp _pacIonaI 1 l'àrea territorial el 1991 

dins i fora del treball) els proporcionen 
més estatus ocupacional i més ingres
sos. D'aquestes variables, l'Encuesta de 
Estructura Ocupacional del Deporte 
(d'ara endavant EOD) , ens aportainfor
mació sobre la formació escolar general 
(nivell d'estudis), a la formació especí
fica en l'esport (d'acord amb el sistema 
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oficial encara vigent) llicenciats d'INEF, 
mestres amb especialització en Educa
ció Física i titulats federatius) i a la for
mació postescolar fonnal fora de la feina. 
D'altra banda, i donat que els titulats 
d'INEF acumulen (considerats en con
junt) les majors inversions en les tres 
variables (a més de la seva formació 

universitària específica, solen tenir titu
lació federativa, quadre 3; respecte a la 
formació postescolar al quadre 4 podeu 
apreciar que són els professionals que 
més assisteixen a cursos de formació i 
actualització) es pot plantejar la hipòtesi 
que predominen en els llocs de més 
estatus ocupacional i laboral, és adir, 
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BASE TITULATS INEF 
AMB FED. SENSE FED. 

Grup funcional 

Monitor 34 100,0% 91,2% 8,8% 

T. natur. 1 100,0% 100,0% 

Anim.esp. 37 100,0% 73,0% 27,0% 

Tèc. sup. 11 100,0% 100,0% 

Doc. EGB 9 100,0% 22,2% 77,8% 

Doc. mit. 127 100,0% 78,0% 22,0% 

Direcc. 26 100,0% 88,5% 11,5% 

TOTAL 245 100,0% 79,2% 20,8% 

Quodre 3. Distr'ució d.ls tIt,lats d'INEF segons tinguin o no titulació federativa, en els gr.ps 
funclonols en lIuè treballen 

en el sector primari del mercat. Alho
ra, es pot hipotetitzar que busquen ren
dibilitat no només a curt termini sinó 
també a llarg termini, i romanen pro
fessionalment en aquest mercat. 
Doncs bé, respecte de la segona hipò
tesi, la informació empírica existent, 
sembla confirmar-la. S'aprecia una rela
ció molt estreta entre inversió en for-

Titulats INEF 

mació escolar i expectatives de per
manència en el mercat (quadre 5). La 
majoria dels titulats d'INEF pensen tre
ballar tota la vida en en aquest camp, 
mentre que els no titulats, només un de 
cada dos. Els titulats federatius se cen
tren en una posició intermèdia. 
En referència a la primera hipòtesi, les 
dades que ens aporta l'EOD, semblen 

Titulats federo (1) 
Cap 1 Curs 2 Cursos 3 o més Cap 1 Curs 2 Cursos 

Entmed. 55,9% 23,5% 14,7% 5,9% 65,9% 21,5% 7;2% 

Act.nat. 100,0% 83,3% 16,7% 

Mantenim. 55,9% 26,5% 11,8% 5,9% 58,6% 24,7% 10,3% 

An.marg. 100,0% 

An. turís 50,0% 50,0% 68,0% 28,0% 

An.disc. 100% 8,3% 41,7% 

Doc. EGB 55,6% 44,4% 66,7% 15,9% 13,0% 

Ent alt. 33,3% 50,0% 16,7% 51,4% 26,1% 16,7% 

Pre.alt 20,0% 40,0% 40,0% 54;2% 23,6% 12,5% 

Doc.mit 59,8% 21,3% 11,8% 7,1% 46,0% 25,4% 20,6% 

Dir.tèc. 30,0% 60,0% 10,0% 37,5% 25,0% 20,8% 

Dir. ger. 25,0% 31,3% 6,3% 37,5% 58,9% 18,8% 12,5% 

TOTAL 53,5% 25,7% 11,4% 9,4% 60,7% 22,6% 10,1% 

(1) Inclou els enquestats que només tenien titulació federativa com a formació específica 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

confrrmar-Ia parcialment. Comencem 
per l'estatus ocupacional. Els titulats 
d'INEF es distribuïen en les ocupacions 
següents per la feina en la qual van ser 
entrevistats: e155% com a docents 
(majoritàriament en ensenyament mitjà), 
l' 11 % com a directors i la resta en el 
sector secundari (un 4% en funcions de 
TOS, un 15% en funcions de TAFAD, 
i un altre 14% en funcions de MD). De 
tota manera, també s'aprecia al quadre 
6 que ell 0% dels titulats federatius i el 
17% dels no titulats ocupava feines de 
director. I en el cas dels empleats de 
TOS, un 16% dels titulats federatius i 
un 4% dels no titulats hi havia accedit. 
És més, si observem els tipus de for
mació específica de les ocupacions de 
directors en les entitats o insta1.lacions 
esportives (quadre 6), veiem que un de 
cada dos no tenia titulació específicA, 
el 24% era titulat federatiu i només un 
8% era titulat d'INEF. I en el cas de les 
ocupacions de TDS, predominen els 
titulats federatius, en el8l % dels casos. 
Només en les feines de docent d'Edu
cació Física en ensenyaments mitjans 
la titulació universitària específica sem
bla haver propiciat un major accés a 
aquestes ocupacions. 

No titulats 
3 o més Cap 1 Curs 2 Cursos 3 o més 

5,4% 75,5% 18,5% 4,4% 1,7% 
78,6% 21,4% 

6,3% 59,9% 32,8% 5,6% 1,7% 
60,0% 40,0% 

4,0% 66,7% 25,0% 8,3% 
50,0% 100,0% 

4,3% 66,9% 22,9% 6,6% 3,6% 
5,8% 47,8% 34,8% 17,4% 
9,7% 71,4% 21,4% 7,1% 
7,9% 61,1% 25,9% 9,3% 3,7% 

16,7% 83,3% 8,3% 8,3% 
9,8% 80,4% 15,7% 2,6% 1,3% 
6,7% 69,4% 23,3% 5,4% 1,9% 

Quodre 4. La fonnoció continla dels titulats als INEF, els titelats federatius I els no tlt,lats segons la fnció (nombr. de cursos reantzats des del19a6, 
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PENSA TREBALLAR TOfA LA VIDA PROFESSIONAL EN L'ACTIVITAT FÍSICA? 

sí NO NO HO SAP NO CONTESTA 

Tit.INEF 78,1% 13,2% 8,2% .5% 
Tit.fed. 66,5% 19,8% 13,0% .7% 
Mest. esp. 58,1% 35,5% 6,5% 
Nftitulats 51,4% 31,4% 16,4% .7% 
TOTAL 62,0% 23,9% 13,5% .6% 

Quadre 5. DlstrlHció dels tiales per titIIadó específica fisko-tsportlva I pr.vlsl6 cie vida esportlvo-laIIoral 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

Grup funcional Tit. fed. Tit. INEF Mest. E.F. Estrang. 

Base ................... 1.352 245 93 12 

........................... 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Monitor ........................... 46,2% 13,9% 7,5% 33,3% 

T. natIu. ..u • • •••• u ............... 2,7% .4% 2,2% 

Anim.esp. ........................... 15,8% 15,1% 3,2% 41,7% 

Tèc.sup. ........................... 15,5% 4,5% 16,7% 

Doc. EGB ........................... 5,1% 3,7% 79,6% 

Doc.mit. ........................... 4,7% 51,8% 7,5% 8,3% 

Direcc. . ........................... 10,1% 10,6% 

Monitor 967 100,0% 64,5% 3,5% .7% .4% 

T. natIu. 53 100,0% 67,9% 1,9% 3,8% 

Anim.esp. 511 100,0% 41,9% 7,2% .6% 1.0% 

Tèc.sup. 260 100,0% 80,8% 4,2% .8% 

Doc. EGB 318 100,0% 21,7% 2,8% 23,3% 

Doc.mit. 252 100,0% 25,0% 50,4% 2,8% .4% 

Direcc. 327 100,0% 41,6% 8,0% 

TOTAL 2688 100,0% 50,3% 9,1% 3,5% .4% 

(*) TIT. INEF: Titulats dels INEF, tant si tenen com si no títol federatiu. 
TIT. FED.: Tècnics que només tenien titulació federativa. 
MEST. ESP.: Mestres d'EGB, amb curs d'especialització en Educació Física. 
N/TITUL.: Empleats sense cap titulació ffsico-esportiva. 

S/titul. 

986 

100,0% 

30,2% 

1,4% 

25,6% 

3,8% 

16,8% 

5,5% 

16,7% 

30,8% 

26,4% 

49,3% 

14,2% 

52,2% 

21,4% 

50,5% 

36,7% 

Quadre 6. DlstrlMlcií dels 0CIpCd ... eh sectors ...... tats ...... el Set .., oClpadtHll1a SlYI 

farmac16 especifica a Espanya (.) 

Tipus de contracte 
Indefinit Temporal NS/NC 

Titulat 73,5 
Titulat federatiu 47,0 
No titulat 49,9 

25,3 
49,8 
47,5 

1,2 
3,3 
2,6 

Dedicació 
Completa Parcial 

64,1 
43,6 
46,6 

35,9 
56,4 
53,4 

Quodre7. DlstriMMló dels .,.... dels Iacs cie tnW stgOIIS tIttIad6, relacl6labara1 i cIecIcacI6 .. el Iac 
cie trellall ..... tat ('AI) 
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En relació amb la validesa de la hipòtesi 
d'un major estatus laboral proporcio
nat per les majors inversions en capital 
humà, els indicadors de tipus de con
tracte, dedicació i ingressos semblen 
confirmar-la una mica més que en el 
cas de l'estatus ocupacional, però no 
totalment. 
En els quadres 7 i 8 es pot apreciar que 
els llocs de treball que ocupen els titu
lats d 'INEF són considerats en conjunt 
els que registren els millors perfils: 74% 
i 64% de contractes indeftnits i dedica
ció completa, respectivament i un 65% 
supera els ingressos de 125.000 ptes. 
mensuals en el lloc de treball entrevis
tat. S 'oposen clarament als atributs del 
conjunt dels no titulats, mentre que els 
titulats federatius se situen en una posi
ció intermèdia . 
Així doncs, les hipòtesis elaborades en 
el marc de les teories del capital humà 
i les variables implicades, expliquen 
gran part dels mecanismes d'accés a les 
estratiftcades posicions ocupacionls i 
laborals d 'aquest mercat dual, però no 
tots. Com hem pogut comprovar els no 
titulats ocupaven la meitat dels llocs de 
direcció o de T AF AD; havien accedit 
un de cada dos a contractes indefmits i 
a temps complet i un 25% superava en 
els seus ingressos el llindar de les 
125.000 ptes. Els titulats federatius van 
registrar uns perfils intermedis. 
Per tant, tot (el que coneixem) sembla 
indicar que les teories del capital humà 
(inscrites en l'enfocament econòmic 
neoclàssic del mercat de treball) no es 
poden rebutjar totalment, ni permeten 
interpretar, explicar ni predir comple
tament les posicions ocupades en aquest 
mercat de treball. Com a conseqüència, 
sembla.necessari reorientar teòricament 
i metodològicament la investigació en 
aquest camp (5). Mentrestant, ens limi
tarem en aquest apartat a presentar les 
relacions detectades en l 'EOD respec
te dels titulats d'INEF i a adjuntar algu
nes explicacions ad-hoc. 
Segons Bordieu (1979), les relacions 
que uneixen el capital escolar o l'edat 
amb els ingressos, dissimulen la rela
ció en alça entre si a les dues variables 
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aparentment independents, detenninant 
l'edat els ingressos amb una força que 
varia segons el capital escolar i la pro
fessió, detenninada al seu tom, d' algu
na manera, pel capital escolar amb el 
mateix temps que per altres factors 
menys visibles, com són el sexe o el 
capital cultural i social heretat. Doncs 
bé, excepte les variables capital cultu
ral i social heretat, posseïm a través de 
les EOD infonnació (sincrònica) de les 
altres variables esmentades. Això ens 
pennet plantejar i abordar, provisio
nalment, la hipòtesi següent: l'efecte 
de la titulació-fonnació esportiva uni
versitària en l'ocupació de part dels 
millors llocs de treball del mercat, es 
reforça amb l'edat. 
En relació amb l'estatus ocupacional, 
a mesura que s'eleva l'edat es consta
ta una menor presència en llocs de tre
ball de baixa complexitat, i s'incre
menten les ocupacions de més 
responsabilitat i millors condicions 
laborals. Juntament a un progressiu aug
ment com a empleats en centres 
d'ensenyament mitjà, s'observen 
menors proporcions d' oeupats com a 
entrenadors o professors de manteni
ment i més directors (vegeu quadre 9). 
Respecte de la seva situació professio
nal, es constata la seva elevada taxa de 
salarització: 9 de cada 10 són assala-

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

<50 ,50-,75 75-125 125-175 175-250 >250 NC 

Titulat INEF 
Titulat federatiu 
No titulat 

13,0 6,9 10,2 35,9 
15,7 
19,0 

24,5 
5,1 
5,1 

4,5 
1,3 
l,I 

4,9 
11,3 
15,1 

32,2 13,1 21,4 
34,3 8,6 16,7 

Quadre 8. DlsrrllMtcló lleis ....... s lleis Iocs de treIIaI segons tII1rladó IlngrlSsos lIIIIIHaIs ( • ...." cie ptes.) 
.. el Ioc cie treIIaI....,tat (%) 

riats, especialment del sector públic. Les 
situacions precàries o d' autoocupació 
s6n molt escasses. A més la fonnaci4-
titulació sembla garantir des de l'inici 
de l'exercici professional, l'accés a la 
situaci6 d'assalariat, i anul.la l'efecte 
discriminador de l'edat No obstant això, 
el llindar de 30 anys sembla expressa 
situacions diferenciades (quadre 10). 
Ara bé, l'edat, probablement associa
da al canvi en els darrers anys en les 
estratègies dels agents ocupadors, sí 
que sembla incidir en els tipus de con
tracte i en les dedicacions (quadre 11). 
En els llicenciats i llicenciades menors 
de trenta anys fets s'aprecia que un de 
cada dos contractes té caràcter tempo
ral i implica dedicaci6 parcial. Per 
damunt d'aquest llindar d'edat, predo
minen els contractes indefinits i de dedi
cació plena. Contractes normalment 
realitzats abans del canvi de les estratè-

gies dels agents ocupadors (excepte els 
docents d'ensenyament mitjà). 
Així mateix, sembla que es confinna 
en aquests titulats universitaris, que 
l'edat, associada a la professi6-estatus 
ocupacional, detennina els ingressos 
(quadre 12): a mesura que augmenta el 
nombre d'anys complerts, s'incremen
ten les declaracions de majors ingres
sos mensuals per l' ocupaci6 en els que 
van ser entrevistats. 

Grups d'edat Total 

Ara bé, probablement van lligades a 
l'edat o s'expressen a través d'aquest 
indicador altres variables explicatives 
de les altes correlacions observades 
entre edat, estatus ocupacional i con
dicions dels llocs de treball d'aquests 
llicenciats. Entre aquestes variables pro
bablement es troben una major expe
riència en els diferents sectors d'ocu
paci6, l'aconseguiment d'altres 
qualificacions, l'ampliaci6 dels con
tactes i les xarxes personals i profes
sionals i un major coneixement del mer
cat laboral dels seus territoris. Així 
mateix, els canvis en les estratègies i 
els ritmes de creació d'ocupació de les 
organitzacions esportives. 

<30 30-39 40-49 >49 

Base 61 134 43 7 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ent.med. 21,3% 13,4% 7,0% 13,9% 
Act.nat. 1,6% ,4% 
Mantenim. 21,3% 11,2% 14,0% 13,9% 
An. turis. 1,5% ,8% 
An.disc. ,7% ,4% 
Doc. EGB 3,3% ,7% 14,0% 3,7% 
Ent. alt. 1,6% 3,0% 2,3% 2,4% 
Pre. alt. 3,3% 2,2% 2,0% 
Doc.mit. 41,0% 56,7% 48,8% 71,4% 51,8% 
Dir. tèc. 3,3% 3,0% 9,3% 4,1% 
Dir. ger. 3,3% 7,5% 4,7% 28,6% 6,5% 

Quadre 9. Dlstrlluc16 dels titulats dels INEF s •• s edat I f.ncIó principal .. el Noc cie treball.trevlstat 
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Compensa la fonnació físico-esporti
va universitària la discriminació poten
cial exercida pel gènere en l'accés al 
mercat de treball? Si exceptuem l'accés 
als llocs de dirécci6 (en els quals tam
poc no incideix de manera determinant 
la titulaci6-fonnaci6 dels homes lli
cenciats en INEF), no es constaten 
diferències significatives en la distri
buci6 interna segons el sexe dels tipus 
de llocs de treball ocupats per homes i 
dones (quadre 13). 
Però efectivament, la formaci6-titulaci6 
universitària en educaci6 física i 
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FUNCIÓ PRINCIPAL 

que en el moment de realitzar-se l'EOD 
(2n. trimestre de 1991) havien fonnat 
els llicenciats existents. Tanmateix 
(com podreu comprovar d'aquí a uns 
anys, quan s'incorporin significativa
ment al mercat laboral els futurs lli
cenciats de la resta dels INEF), la loca
litzaci6 geogràfico-laboral d'aquests 
titulats no depèn només d'aquesta varia
ble. Igual que en d'altres professions 
es conjuguen variables personals, pro
fessionals i ambientals (entre elles 
l'estat del mercat de treball de cada sis
tema territorial). 

GroIic 1. DI.trlbucló tI.1s 1ill1at.INEF 'egons fud principal .... 1 Roc tIe ...... II.n.r ••••• (% cIeI 'otaltlel. 
lea tIe .reHII) 

Així doncs, l'efecte hàbitat (i les varia
bles que li s6n associades) sembla inci
dir decisivament en la localitzaci6labo
ral. L'escassa presència d'aquests 
titulats en els petits municipis i la seva 
abundància en els grans nuclis urbans, 

Base Situació professional 
Grup edat Ocupats Autònom. Cooperat. S.públic S. Privat Altres NS/NC 

<30 61 100,0% 1,6% 1,6% 65,6% 26,2% 4,9% 
30-39 134 100,0% 1,5% 1,5% 79,1% 14,2% 3,7% 
40-49 43 100,0% 4,7% 2,3% 62,8% 25,6% 2,3% 2,3% 
>49 7 100,0% 14,3% 42,9% 42,9% 
ToW 245 100,0% 1,6% 1,6% ,8% 71,8% 20,0% 3,7% ,4% 

Quadre lO. DbtrIICió cIeIs ~. cIeIs IIEF ...... Matllfllacló ........... 

esports, pennet també a aquestes dones 
accedir a ocupacions de més estatus i/o 
millors condicions laborals, que aque
lles que només tenien un títol federatiu 
o no eren titulades (vegeu el capítol V.1 
de l'infonne de l'EOD). 
Es distribueixen equilibradament en el 
territori els llicenciats en Educaci6 Físi
ca? Tot i que la base mostral és reduïda, 
donat el seu caràcter aleatori, sembla 
que es pot afirmar una concentraci6 
territorial d'aquests professionals. En 
les àrees 1 i 3 (Balears, Catalunya, 
Comunitat Valenciana i Madrid) i en 
les poblacions superiors a 100.000 habi
tants, hi treballen un de cada dos dels 
entrevistats amb aquesta titulaci6 (qua
dre 14). Un primer procés explicatiu 
pot residir en l'existència de dos 
d'aquestes autonomies dels únics INEF 
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probablement vingui motivada per les 
majors oportunitats de mobilitat pro
fessional i de millorar l'estatus ocupa
cional i els ingressos (amb una sola 
ocupació o amb més d'una). En defini-

tiva, a unes millors expectatives de 
mobilitat i estatus social. 
Quins són els agents ocupadors 
d'aquest professionals? Doncs bé, els 
centres d'ensenyament no universita-

Grup edat Indefin. Temporal NS/NC Completa Parcial 

<30 61 100,0% 47,5% 52,5% 49,2% 50,8% 
30-39 134 100,0% 81,3% 17,2% 1,5% 69,4% 30,6% 
40-49 43 100,0% 81,4% 16,3% 2,3% 67,4% 32,6% 
>49 7 100,0% 100,0% 71,4% 28,6% 
Total 245 100,0% 73,5% 25,3% 1,2% 64,1% 35,9% 

Quadre 11. Dist .... àó dels tit.lats dels INEF segons edat, relaci6laboral i detlc:d 

Grups d'edat Total 

Ingres. mensuals <30 30-39 40-49 >49 

Base 61 134 43 7 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Menys de 10.000 4,9% 1,5% 2,0% 
10.001 - 35.000 11,5% 5,2% 4,7% 6,5% 
35.001 -50.000 4,9% 3,7% 4,7% 14,3% 4,5% 
50.001 - 75.000 14,8% 3,7% 7,0% 6,9% 
75.001 - 125.000 13,1% 8,2% 14,0% 10,2% 
125.001 - 175.000 31,1% 38,8% 30,2% 57,1% 35,9% 
175.001- 250.000 18,0% 26,1% 32,6% 24,5% 
Més de 250.001 6,0% 7,0% 4,5% 
NS/NC 1,6% 6,7% 28,6% 4,9% 

Quadre 12. Distrd1uci6 dels titllats dels INEF segons Hat I Ingressos 

Sexe 

Homes Dones Total 
Base 171 74 245 

100,0% 100,0% 100,0% 
Ent.med. 14,0% 13,5% 13,9% 
Act. nat. .6% ,4% 
Mantenim. 12.9% 16,2% 13,9% 
An. turís 1.2% ,8% 
An.disc. .6% ,4% 
Doc. EGB 2,3% 6,8% 3,7% 
Ent. alt. 2,9% 1,4% 2,4% 
Pre. alt. 1,8% 2,7% 2,0% 
Doc.mit. 49,7% 56,8% 51,8% 
Dir. tèc. 4,7% 2,7% 4,1% 
Dir. ger. 9,4% 6,5% 

Quadre 13. D1strllució dels titulats dels INEF segons sexe i fIIICi6 principal en el Ioc de ...... entrevistat 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

ri generen la majoria dels llocs de tre
ball que ocupen: un de cada dos llocs. 
La segona font principal d'ocupació 
prové dels serveis esportius munici
pals: un de cada quatre llicenciats hi 
treballa. Finalment, i amb caràcter més 
residual en comparació amb els sec
tors esmentats, es troben les entitats 
associatives i les empreses privades: 
només 2 de cada 10 llicenciats d'INEF 
treballen per una o una altra d'aquestes 
entitats. 
Això es tradueix en diferents presèn
cies en els mercats laborals generats per 
cada un dels tipus d'organitzacions edu
catives i esportives (vegeu quadre 15). 
Així, en els centres d'ensenyament no 
universitari, ocupaven el 24% dels llocs 
de treball de docent d'Educació Física 
i en els serveis esportius municipals el 
9%. Però només el 3% dels llocs de tre
ball generats pels sectors privat-asso
ciatiu o comercial. 
Quina és la causa d'aquesta menor 
presència?, és que no els volen ocupar? 
o és que no poden o no volen oferir-los 
les condicions laborals similars a les 
que troben aquests professionals al sec
tor públic? 
A l'espera d'aprofundir en el coneixe
ment de les lògiques específiques de 
les organitzacions esportives, les dades 
recollides semblen avalar més aquests 
darrer supòsit. Com ja hem vist, els titu
lats en INEF, són, a més, titulats fede
ratius en la seva majoria. A aquestes 
formacions inicials més àmplies solen 
anar relacionades processos de reci
clatge i actualització més importants 
que en la resta d'empleats. A més, les 
condicions dels llocs de treball són 
comparativament més avantatjoses en 
termes generals en el sector públic que 
en el privat. I, d'altra banda, els estatus 
ocupacionals que semblen oferir-los els 
agents privats se circumscriuen més cap 
a ocupacions del mercat secundari de 
treball (quadre 16). 
Finalment, cal destacar que l'indicador 
de pluriocupació: el 42% dels entre
vistats va declarar tenir una altra o més 
d'una altra ocupació (vegeu quadre 17), 
sembla explicar les respostes del 36% 
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Àrea Geogràfica Total 
Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 

Base 69 37 44 30 35 30 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Grandària d'hàbitat 
5.000 - 10.000 10,1% 2,7% 4,5% 11,4% 16,7% 7,8% 
10.001 - 50.000 8,7% 40,5% 34,1% 36,7% 25,7% 36,7% 27,3% 
50.001 - 100.000 7,2% 16,2% 9,1% 13,3% 17,1% 40,0% 15,1% 
100.001 - 500.000 20,3% 35,1% 22,7% 33,3% 45,7% 6,7% 26,5% 
>500.000 53,6% 5,4% 29,5% 16,7% 23,3% 

Base Àrea Geogràfica 
Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 

Grandària d'hàbitat 
5.000 - 10.000 19 100,0% 36,8% 5,3% 10,5% 21,1% 26,3% 
10.001 - 50.000 67 100,0% 9,0% 22,4% 22,4% 16,4% 13,4% 16,4% 
50.001- 100.000 37 100,0% 13,5% 16,2% 10,8% 10,8% 16,2% 32,4% 
100.001- 500.000 65 100,0% 21,5% 20,0% 15,4% 15,4% 24,6% 3,1% 
>500.000 57 100,0% 64,9% 3,5% 22,8% 8,8% 
Total 245 100,0% 28,2% 15,1% 18,0% 12,2% 14,3% 12,2% 

Quadre 14. DistrlHdó dels t",lats dels INEF s ..... s gl'Cllllàrla .. 1'hàWtat i l'àrea territorial .... van slr Intr.vistats 

E T. MED. 

Acr. AT. 

MANTE TM. 

A . TURfs. 
AN. DISC. 

DOC. EGB. 

E T. ALT. 

PRE. ALT. 

DOC. MlT. 

DIR. TÈC. 

DIR. GER. 

~~~r-----I~ ~ <30 ANYS 

~ 40A49ANYS 

• MÉS DE49 

~~----------~~~ ANYS 

Grofk 3. DistIIaIci6 MIs titllats .ws INEF SIgIIIS ... i t..dí priIIcipaI. "Iee de tnW IIIImIst.t (%) 

Ajuntament Priv.-assoc. Empr. privo C. ensenyam. 

Tit. Fed. 61,7 62,4 48,4 (**) 
Tit. INEF 9,0 3,1 3,3 24,0 
O/espec. E.F. l,O 0,7 2,3 14,8 
S/Titulaci6 28,3 32,0 45,9 61,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) TIr. FED.: Inclou tols aquells entrevistats que només tenien titulació federativa. 
TIr. INEF: Inclou els llicenciats en Educació Física, tinguessin o no titulació federativa. 

Total 

50,3 
9,1 
3,9 

36,7 
100,0 

OJESPEC. E.F.: Inclou els mesIres que tenien especialització en Educació Física, tinguessin o no titu
lació federativa. 
S/TItulació: Inclou tols aquells entrevistats que no es troben inscrits en els tres apartats anteriors. 
(**) Els empleats com a docents en Educació Físiea que només tenien titulació universitària no espe
cffiea o titulació federativa són inclosos en S/TITULACIÓ. 

Quadre 15. Fonnadou .specifiI¡u .. dels OCIpatS segons ...... s OCI,.,S 111991 (%) 
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d'aquests titulats que van manifestar 
treballar menys de 20 hores setmanals 
(quadre 18) i del 30% que va declarar 
percebre ingressos inferiors a les 
125.000 ptes. mensuals pel lloc de tre
ball en què van ser entrevistats (quadre 
12). Al seu torn, i donat que la majoria 
dels que van declara ser pluriocupats 
ocupaven llocs de treball pertanyents 
al sector secundari de treball (quadre 
17), semblaven perfilar-se almenys en 
dos grans grups dins d'aquest col.lec
tiu de treballadors: d'una banda aquells 
llicenciats l'ocupació principal dels 
quals radicava en el sector secundari i 
havien de completar els seus ingressos 
amb una o altres ocupacions també del 
sector secundari (probablement provi
nents de les darreres promocions) i, de 
l'altra, aquells llicenciats l'ocupació 
principal dels quals s'inscrivia en el 
sector primari i els permetia decidir, 
menys condicionats, si optaven per tre
ballar a la vegada en una o més d'una 
ocupació. Com evolucionaran les posi
cions ocupades pels llicenciats dels 
INEF en aquesta dècada? Iniciar la res
posta a aquesta qüestió constitueix 
l'objecte de la darrera secció d'aquest 
article. 
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ENT.MED. 

ACT. NAT. 

MANTENIM. 

AN. TURÍS. 

AN. DISC. 
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Gràfic 4. DIs .... udó dels tilllats dels INEF segons sexe i funció pñncipalen e/lloc de treball entrevistat (IMI) 

AjuntaOlents Priv.-associatiu .. Empresa priv. 

Grup ocupacional 
Monitor 27,7 47,4 30,8 
T. naturalesa 3,8 
TAFAE 38,4 5,3 42,3 
T. superior 4,6 36,8 3,8 
Direcció 29,2 10,5 19,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Quadre 16. DistrlMdó de les pasldons .",adoIaIs lleis titllats ... INEF .... arganitzadau espartlves (IMI) 
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Tendències del mercat de treball 
dels noranta 

Escenari referenda~ mínim i màxim 
de l'ocupadó es,ortiva al 
començament del segle XXI 
En la projecció del mercat esportiu de 
treball (6) elaborada mitjançant el mèto
de dels escenaris (Godet, 1988), vam 
establir tres escenaris de l'ocupació 
esportiva: referencial, mínim i màxim, 
en els quals es reflectien els efectes de 
les tendències diferenciades en tres 
grups de variables: 

• Grau de creixement econòmic regio
nal. 

• Grau d'adequació dels agents que 
ofereixen serveis esportius als can
vis demogràfics, econòmics i socials, 
i als canvis en les demandes de ser
veis esportius. 

• Grau.d'adequació del sistema ofi
cial de formacions i titulacions als 
nous requeriments qualificacionals 
del mercat esportiu laboral. 

A continuació presentem els tres esce
naris de l'ocupació esportiva, descri
vint en cada un d'ells el comportament 
en els tres grups de variables (les mag
nituds del mercat esportiu laboral que 
presumiblement implicarien es recu
llen en les taules d'aquest apartat). 

Escenari referencial 
Tot sembla apuntar que en el transcurs 

. de la dècada, el creixement econòmic 
del país no va poder ser tan fort com el 
que es va donar a la segona meitat de 
la dècada anterior. Més aviat sembla 
que es hi va haver un cert retrocés, en 
la línia de 1991, però sense arribar a 
una situació de crisi (7). Això va impul
sar la necessitat d'aprofundir els pro
cessos d'innovació i racionalització de 
les organitzacions de serveis esportius. 
La diversificació accelerada de les 
necessitats esportives i corporals es veu 
confrontada a la persistència de rigide
ses estructurals en els recursos, les cul
tures organitzatives i les ofertes de ser
veis dels agents. Desadequació que 
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Base Tenen un altre Àmbit de l'altre 
lloc de treball lloc de treball 

No Sí Act esp. A. Àmbit En els 2 

Funció principal 
Ent.med. 34 100,0% 17,6% 82,4% fIJ,7% 28,6% 10,7% 
Actnat. 1 100,0% 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 55,9% 68,4% 15,8% 15,8% 
An.torís. 2 100,0% 100,0% 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 100,0% 
Doc. EGB 9 100,0% 77,8% 22,2% 100,0% 
Ent alt. 6 100,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Pre. alt. 5 100,0% 20,0% 80,0% 75,0% 25,0% 
Doc.mit. 127 100,0% 74,8% 25,2% 71,9% 18,8% 9,4% 
TOTAL 219 100,0% 58,0% 42,0% 70,7% 18,5% 10,9% 

(*) No s'inclouen els ocupats com a directoIS 

Quadre 17. Distn'bllCió dels titulats en .Is INEF segons la funció principal.n .1 llac d. tr.ball entrevistat i 
pluriacupació (0) 

Grup edat la9 lOa19 20a29 30a39 4Oa49 50 o més 

<30 61 100,0% 6,6% 29,5% 31,1% 18,0% 14,8% 
30-39 134 100,0% 6,7% 16,4% 25;4% 35,8% 13,4% 2,2% 
40-49 43 100,0% 11,6% 14,0% 32,6% 25,6% 11,6% 4,7% 
>49 7 100,0% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 

TOTAL 245 100,0% 7,3% 19,2% 27,8% 30,2% 13,1% 2,4% 

Quadre 18. Distribució dels titulats dels INEF segons edat i hor.s de treballen el llac de treball entrevistat 

noves titulacions, sinó també les qua
lificacions inherents als continguts dels 
nous tipus d'ocupació i als canvis en 
els continguts de les ocupacions tradi
cionals. 
Per tant, i en cas de verificar-se en el 
conjunt de la dècada, les següents 
tendències en els tres blocs de varia
bles considerats: creixement econòmic 
moderat, àmplia implantació dels pro
cessos d'innovació de les organitza
cions esportives i adequació del sistema 
de formacions al mercat laboral, seria 
possible malgrat les restriccions finan
ceres, l'estabilització de la demanda 
solvent i la capacitat de despesa en oci, 
mantenir pautes significatives de crei
xement de l'ocupació esportiva. 
Com evolucionarà el mercat esportiu 
laboral? Quins canvis sorgirien en 
l'estructura ocupacional? Tal com es 
pot observar en els quadres del 19 al22, 
en aquest escenari referencial hi hauria 
un creixement de 15.000 nous llocs de 
treball entre el 1994 i la data horitzó de 
la projecció: l'any 2001. El volum 
d'ocupacions d'aquest any se situaria 
en 66.000 llocs de treball. El grup ocu
pacional de major creixement absolut i 
relatiu tindria lloc en els empleats en les 
funcions de T AF AB: 4.700 nous llocs 
de treball, com a conseqüència de les 

l'envelliment demogràfic progressiu 
aguditzaran encara més si els diferents 
agents promotors de l'esport i de l'ofer
ta d'ocupació no es plantegen els pro
cessos d'innovació corresponents expo
sats en l'anàlisi estratègica de la 
projecció, a més d'aquells altres que els 
suggereixin les seves circumstàncies 
conjunturals i estructurals concretes. 
Ara bé, perquè aquests processos 
puguin tenir lloc de manera generalit
zada en els diferents agents i territoris, 
és necessari el desenvolupament i pos
terior aplicació adequada del Projecte 
de reforma dels ensenyaments i les titu
lacions esportius. És a dir, que el siste
ma oficial de formacions i titulacions 
s'adeqüi a les nec~ssitats requerides 
pels processos d'innovació dels agents 
esportius, proporcionant no només les 

TIPUS DE CONTRACTE TIPUS DE DEDICACIÓ 
• CONTRACTE TEMPORAL 

>49 

~ CONTRACTE lNDEANIT 

40-49 IS! DEDICACIÓ COMPLETA 

• DEDICACIÓ PARCIAL 
30·39 

<30 

TOTAL 

GIIllic 5. DistrlHMió dels titllats li els INEF segou atiat, relació labaraI i dedkacIó 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Llicenciats Madrid Barcelona Lleida Granada Vitòria La Corunya Las Palmas Lleó València Total 
1-10-91 4.663 1.360 64 322 89 O O O O 6.498 

Previsions de 
nous llicenciats 
Any 1992 248 150 70 70 70 80 70 40 75 865 
Any 1993 248 150 75 70 70 80 70 80 75 910 
Any 1994 248 150 85 70 70 80 70 80 75 920 
Any 1995 248 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Any 1996 225 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Any 1997 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 1998 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 1999 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 2000 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 2001 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
T. nous llicenciats 2.295 1.500 920 700 650 1.160 700 760 750 9.435 
TOTAL 6.958 2.860 984 1.022 739 1.160 700 760 750 15.933 

FONT: La infonnació recollida en aquest quadre ha estat facilitada per les respectives direccions dels INEF, en resposta al qüestionari escrit que se 'ls 
va presentar. D'una banda expressa el total de llicenciats fonnats en els INEF fins 1'1 d'octubre de 1991 i a continuació recull les previsions actuals 
de nous llicenciats en acabar cadascun dels cursos acadèmics. 
En el cas de l'INEF de Galícia, el nombre de llicenciats des del 1996 no va ser facilitat per la qual cosa estimem una aproximació intermèdia. 

Quadre 19. Estimació delicenclats en CIèncIes de l'Educació física I l'Esport fonnats en els INEF fins al 200 I 

majors ofertes d'animació esportiva i 
als grups demogràfics i socials fins ara 
escassament objecte de l'atenció de les 
organitzacions esportives. Amb aquests, 
les ocupacions de monitor esportiu 
també registrarien un elevat creixement, 
menor creixement relatiu, però similar 
en valors absoluts: 4.700 nous llocs de 
treball. Tècnics que hauran de ser qua
lificats per treballar també amb altres 
practicants que no siguin nens i joves i 
que només pretenguin adquirir de forma 
lúdica les habilitats bàsiques de l'esport 
en qüestió. 
Respecte dels grups ocupacionals amb 
més exigència de qualificació, també 
creixeran però en menor grau: 2.000 
nous llocs de treball de docents en Edu
cació Física en ensenyament secunda
ri (probablement creats entre el 1994 i 
el 1996, que més endavant registraran 
un creixement quasi nul); 1.900 llocs 
de treball de direcció i 1.600 de tècnics 
esportius superiors. 
Aquest evolució diferenciada en els 
grups objecte de la projecció compor
taran canvis en l'estructura ocupacio
nal. Respecte del 1991 , els llocs de tre
ball de TAFAE guanyaran punts 
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percentuals en l'estructura, que signi
ficaran el 19% dels llocs de treball i els 
altres grups registraran petites davalla
des: entre 1 i 2 punts percentuals. Si bé 
els monitoris seguiran respectant el grup 
en el qual es concentraran quasi un de 
cada tres llocs de treball. 

Base Sí 

FUNCIÓ PRINCIPAL 
Entmed. 34 100',0% 52,9% 
Actnat 1 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 
An.marg. 
An. turís. 2 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 
Doc. EGB 9 100,0% 55,6% 
Entalt 6 100,0% 50,0% 
Pre.alt 5 100,0% 20,0% 
Doc:mit 127 100,0% 26,8% 
Dir. tèc. 10 100,0% 30,0% 
Dir. ger. 16 100,0% 56,3% 
TOTAL. 245 100,0% 36,3% 

Escenaris mínims i màxim de creixe
ment d'ocupació esportiva 
En el cas que es verifiqués la tendèn
cia de decreixement econòmic, que no 
s'implantés adequadament la reforma 
dels ensenyaments i les titulacions 
esportives i que fos reduït el nombre 

No NS/NC Sí No NS/NC 

47,1% 73,5% 26,5% 
100,0% 

55,9% 67,6% 32,4% 

100,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 
44,4% 88,9% 11,1% 
50,0% 83,3% 16,7% 
80,0% 80,0% 20,0% 
73,2% 82,7% 17,3% 
40,0% 30,0% 30,0% 50,0% 20,0% 
43,8% 50,0% 50,0% 
62,4% 1,2% 74,7% 24,5% ,8% 

Quadre 20. Posició dels liIulats d'INEF segons t.ndoa professionals ... lts propaslclau segieIts: MhI. 
prau faclhlats per .slar al dIo .n la professJ6W, Mea! realitzar cada cert t.mps cursos d'aclu.tzadéw

, "gollS 
t.dó prolesslolal 
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d'agents promotors de l'oferta espor
tiva que introduïssin els processos 
d'innovació exposats, ens trobaríem 
amb un escenari de mínima ocupació 
esportiva. 
Com es pot observar en el quadre 21, 
només es generarien des del 1994, 
5.000 llocs de treball a tota Espanya, 
dels quals quasi la meitat serien 
d'ensenyament secundari (8) i un de 
cada quadre, de monitor esportiu, i el 
creixement dels altres grups ocupacio
nals seria mínim: entre 400 i 600 de 
T AF AE, tècnic esportiu superior i 
director. Com a conseqüència, l' estruc
tura ocupacional lluny de diversificar
se, es concentraria fonamentalment al 
voltant de les ocupacions de docent i 
monitor. 
En relació amb l'escenari màxim de 
creixement de l'ocupació, seria simi
lar a l'escenari referencial en la gene
ralització dels processos d'innovació 
empesos pels promotors esportius i en 
l'adequada ampliació de la reforma dels 
ensenyaments i titulacions esportives. 
Però el context econòmic expansiu, pre
visiblement aniria associat a: 

o Considerables increments en les 
inversions i en els pressupostos de 
les organitzacions esportives. 

Períodes 1991-1994 
Nous llicenciats 2.695 

Nous llocs de treball (*) 

1. Doc. ens. secundari 2.039 
2. Direcci6 585 
3. Tèc. esp. superior 465 
Subtota11.2.3 3.089 
4.TAFAE 1.309 
5. Monitor. 1.445 
Subtota14.5 2.754 
TOTAL 5.843 

o Una ampliació de la demanda sol
vent. 

o Un augment en la capacitat de des
pesa en oci i esbarjo. 

Com a conseqüència, els factors de pro
ducció dels serveis esportius, i entre 
ells el factor treball, registrarien crei
xements molt superiors. Respecte 
d'aquest darrer, en els quadres 21 i 22 
es poden observar els grups en què es 
localitzarien els nous llocs de treball 
d'aquest escenari altament improbable. 
És obvi que els tres escenaris exposats 
només representen tres combinacions 
determinades dels blocs de variables 
considerats i que no esgoten les altres 
combinacions possibles, encara que tots 
els altres escenaris més probables o 
menys improbables tenen com a sostre 
l'escenari referencial exposat. 
Per exemple, en presència d'un creixe
ment econòmic moderat, però en absèn
cia de generalització dels processos inno
vadors en els agents i en la formació dels 
tècnics, seria versemblant que s'assolís 
un volum d'ocupació similar al que 
s'aconseguiria en un context de crisi 
econòmica però altament innovador en 
les organitzacions esportives i en la for
mació dels professionals, encara que les 
estructures ocupacionals diferirien. 

1995-1996 
1.990 

Escenari 
Referencial Baix Màxim 

2.039 2.039 2.039 
546 165 876 
465 123 537 

3.050 2.327 3.452 
1.353 190 2.451 
1.347 372 2.646 
2.700 562 5.097 
5.750 2.889 8.550 

D'altra banda, els tres escenaris expo
sats, referencial, mínim i màxim, pres
suposen que en totes les àrees territo
rials i comunitats autònomes 
coincidissin els tipus de tendència en 
els processos d'innovació i de com
portament econòmic. En la pràctica, pot 
passar que en unes àrees es verifiquin 
escenaris diferenciadors bé en el pla 
sòcio-econòmic, bé en el pla innova
dor, o en tots dos simultàniament. Això 
repercutiria no només en els escenaris 
reals, que finalment tindrien lloc a cada 
àrea, sinó també en els totals nacionals 
exposats. 
En tot cas i en el marc de les anàlisis 
realitzades, totes les possibles combi
nacions alternatives, produirien un 
volum d'empleats inferior a l'escenari 
referencial exposat. Escenari que no 
vindrà donat mecànicament, per la mera 
inèrcia dels subsistemes en presència, 
sinó que requerirà profunds esforços 
polítics, tècnics i socials per part de tots 
els agents que hi intervenen. 

Necessitats de sincronització en 
l'oferta i demanda d'ocupació 
Entre els esforços necessari per acon
seguir l'escenari referencial de l'ocu
pació' destaca la recerca de sincro
nització entre les institucions 

1997-2001 
4.750 

Escenari 
Referencial Baix Màxim 

O O 1.323 
1.366 414 2.190 
1.162 307 1.344 
2.528 721 4.857 
3.384 475 6.127 
3.366 929 6.616 
6.750 1.404 12.743 
9.278 2.125 17.599 

(*) No hi són inclosos els llocs de treball de Docent en Educació Física, en ensenyament primari. La inclusió de la resta de llocs de treball dels altres 
grups ocupacionals és exclusivament orientativa de les diverses tendències d'evolució del mercat laboral. Els anunciats ajustos pressupostaris poden 
ocasionar un retard en el calendari de creació dels nous llocs de treball de docent d'Educació Física en ensenyament secundari i que en part ho sigj!Ïn 
entre el 1997 i el 200 1. 

Quadre 21. Previsions dels INEF de nous IRcendats en Oèndes de l'Educació física I l'Espart I prevlsloas de nous tocs de treWl en .1 període 1992-2001 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Nord i Nord-est 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 1.115 780 1.925 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 671 671 671 671 O O 
2. Direcció 344 227 30 365 568 230 
3. Tèc. esp. superior 243 158 20 191 395 151 
Subtotal1.2.3 1.258 1.056 721 1.227 963 381 
4.TAFAE 509 401 38 903 1.003 209 
5. Monitor 782 525 64 1.067 1.312 454 
Subtotal4.5 L291 926 102 1.970 2.315 663 
TOTAL 2.549 1.982 823 3.197 3.278 1.044 

Nord-oest 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 440 480 1.000 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 300 300 300 300 O O 
2. Direcció 78 86 19 136 215 49 
3. Tèc. esp. superior. 19 38 27 65 94 69 
Subtotal1.2.3 397 424 347 501 309 117 
4.TAFAE 188 214 32 461 536 80 
5. Monitor 218 241 48 466 602 119 
Subtotal4.5 406 455 80 927 1.138 199 
TOTAL 803 879 427 1.429 1.447 316 

Sud 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 420 280 700 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 694 694 694 694 O O 
2. Direcció 55 90 25 129 226 63 
3. Tèc. esp. superior 133 179 17 184 449 42 
Subtotal1.2.3 882 964 736 1.007 674 105 
4.TAFAE 316 445 34 565 1.113 84 
5. Monitor 202 311 79 504 776 196 
Subtotal4.5 518 756 112 1.069 1.889 281 
TOTAL 1.400 1.719 848 2.076 2.564 386 

Centre i Madrid 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 720 450 1.125 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim . Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 374 374 374 374 O O 
2. Direcció 108 118 30 235 294 76 
3. Tèc. esp. superior 70 90 20 122 224 49 
Subtotal1.2.3 552 581 424 731 519 125 
4.TAFAE 396 326 38 509 815 96 
5. Monitor 242 262 64 637 656 160 
Subtotal4.5 638 588 102 1.146 1.471 256 
TOTAL 1.190 1.170 526 1.877 1.989 381 

(*) - Les àrees nord i nord-est inclouen els llicenciats dels INEF de Catalunya, la Comunitat Valenciana i el País Basc. 
- L'àrea nord-oest, els INEF de Castella-Lleó i Galícia. 
- L'àrea sud, els INEF d'Andalusia i Canàries. 
- Les àrees centre i Madrid, l'INEF de Madrid. 

Màxim 

469 
913 
406 

1.788 
2.258 
2.667 
4.925 
6.713 

Màxim 

201 
340 
164 
705 

1.154 
1.164 
2.318 
3.022 

Màxim 

383 
324 
459 

1.166 
1.413 
1.260 
2.673 
3.839 

Màxim 

270 
586 
305 

1.161 
1.272 
1.594 
2.866 
4.027 

Quadre 22.1'misia11S dels INEF de •• lcenciats li CIèncIes de l'EtIIcadó rllka i l'Espart I previsions de IIOIS Iocs de trellat en el període 1992-2001, seps àrees territorWs 
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generadores de l'oferta d'ocupació i 
les institucions de fonnació dels dife
rents titulats, previstes en el projecte 
derefonna. 
Sincronització que és necessària no 
només en el pla qualitatiu de les corres
pondències entre fonnació requerida 
pels llocs de treball i la fonnació espe
cífica inicial aportada pels centres de 
fonnació. També en el pla quantitatiu 
dels ritmes de producció dels diferents 
titulats és convenient tendir a la sin
cronització amb les ofertes d'ocupació 
que previsiblement tindran lloc durant 
la dècada. 
Tot i que mai no serà possible un ajust, 
una correspondència total entre els 
volums d'ocupació i els de titulats, no 
plantejar-se des d'aquests moments rit
mes de producció dels diferents titulats 
previstos en la refonna, d'acord amb 
les previsions realistes i raonables de 
les corresponents ofertes d'ocupació 
segons grups ocupacionals, produiria 
una sèrie d'efectes perversos, no desit
jats. 
Una producció inferior de titulats en 
cada grup ocupacional limitaria la 
difusió dels processos d'innovació de 
les organitzacions dels diferents titu
lats; comportaria a més de la corres
ponent desocupació i subocupació un 
realçament de les variables d' expe-

116 

riència esportiva, contactes personals 
i posició de les xarxes socials com a 
detenninants en l'accés dels emple
ats, en detriment de la variables titu
lació-fonnació corresponent als llocs 
de treball de cada grup ocupacional. 
Màxim donat que la població activa 
continuarà creixent fins gairebé al 
final de la dècada i que en un context 
de creixement econòmic moderat pre
visible, serà molt difícil reduir els 
nivells actuals de desocupació de la 
població activa. 
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Com a conseqüència, una producció 
excessivament sobredimensionada de 
titulats respecte a previsions reals i rao
nables de les necessitats del mercat 
esportiu laboral, serien un factor distor
sionador en el complex procés d' ade
quació entre la qualificació requerida 
pels diferents llocs de treball i la quali
ficació aportada pels ocupants dels llocs 
de treball a través de les seves fonna
cions específiques inicials. Les pròxi
mes enquestes d'estructura ocupacional 
entre l'esport reflectirien distribucions 
pintoresques i encreuaments entre els 
diferents tipus d'ocupacions i les titula
cions dels seus ocupants. 
En els quadres 21 i 22 es recullen els 
nous llocs de treball que es crearien en 
l'escenari referencial i, per tant, una 
orientació respecte als titulats que 
s 'haurien de fonnar en cada grup ocu
pacional, àrea i període (1991-2001). 
Caldria afegir-hi una part no estimable 
en aquests moments, dels treballadors 
ocupats el 1991 o dels que els ~ubsti
tueixin. 
En relació a les previsions de futurs lli
cenciats en els INEF (quadre 17) i 
l'evolució de les necessitats del mercat 
laboral d'aquests titulats, es poden 
avançar a partir de les dades recollides 
en els quadres 21 i 22 una sèrie de refle
xions. 
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En primer lloc, que considerats glo
balment el conjunt dels nou centres 
d'INEF i els 4.685 llicenciats (la majo
ria d'ells ja alumnes) que aportaran al 
mercat entre el juny del 1992 i el setem
bre del 1996, el dèficit històric acumu
lat d'aquests titulats universitaris desa
pareixerà. Així mateix, començarà a 
registrar-se per primera vegada la deso
cupació i a aguditzar-se els fenòmens 
de subocupació i comptabilització de 
dos o més llocs de treball del sector 
secundari en condicions laborals defi
cients. Recordem que el 1991, havien 
accedit a un de cada dos llocs de treball 
de docents en educació física en ensen
yament mitjà un 8% de llocs de direc
ció i a un 4% dels llocs de treball de tèc
nic esportiu superior. I això no només 
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per la seva escassesa, ja que un 7% dels 
empleats de TAFAD i un 3,5% dels 
llocs de monitor estava ocupat per 
aquests titulats universitaris . 

• DIRECCIÓ 

• TÈC.ESPoSUPERIOR 

OUS LLICE CIATS 

Gràfic 8. Pnvlsló citis INEF ~e noiS IICllldah I prev!,slons cie ROlS llocs cie l'''I~ 1991-2001. Total nadollal 

De la realitat observada i de les previ
sions d'evolució del mercat labora, 
sembla despendre's que no només no 
és necessari ja crear nous INEF (9) sinó 
que a curt tennini, gran part dels actuals 
INEF podran deixar de concentrar els 
seus esforços i recursos a formar els 
nous llicenciats dels quals es mancava. 
És a dir, podran reduir les entrades a 
aquesta formació i reorientar els seus 
esforços i recursos cap a d'altres fun
cions dels centres universitaris: recer
ca, fonnació permanent, cursos de post
grau i estudis de tercercic1e (10). Així 
mateix, a implantar les especialitza
cions previstes en el projecte de refor
ma i col.laborar amb els centres de for
mació dels altres titulats esportius. 
Tot sembla apuntar que si no es reduei
xen els fluxos d'accés als INEF actual
ment previstos per ells mateixos, 
aquests titulats universitaris comença
ran a registrar especialment a partir del 
1996 i de manera progressivament crei
xent, situacions similars a les registra
des en d'altres països comunitaris com 
Bèlgica, França o Alemanya des de 
començament de la dècada dels vui
tanta (11). És a dir, altes taxes de deso-
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cupaci6, subocupaci6, compatibilitza
ci6 de treballs precaris i recerca d' ocu
paci6 en sectors productius aliens a 
l'esport. 
Aquests fenòmens es produirien perquè 
d'acord amb les previsions efectuades 
en l'escenari referencial, el creixement 
de l'ocupaci6, amés d'alentir-se, es con
centrarà especialment en els llocs amb 
menors exigències de qualificació (moni
tors, TAFAE). Així mateix, el creixe
ment de l'ocupació en d'altres sortides 
professionals, com els llocs en les admi
nistracions supra-Iocals, els centres 
d'ensenyament universitari, centres 
d'investigació o consultoria, serà pro
bablement molt escàs. I, d'altra banda, 
d'acord amb les dades de l' Encuesta de 
Estructura Ocupacional i la investiga
ció de I.L. Hemandez (1987), les sorti
des per jubilació dels actuals llicenciats 
seran molt reduïdes en aquesta dècada i 
no començaran a ser significatives més 
que a partir de l'any 2005. A més, tot i 
que encara no es poden avançar els flu
xos migratoris professionals d'entrada 
o de sortida cap a altres països comuni
taris, probablement siguem receptors 
nets de tècnics esportius (universitaris o 
federatius) provinents d'aquests països. 
Per tant. en cas de no produir-se una dava
llada en els fluxos d'accés als INEF (o 
els seus equivalents centres universita
ris en el futur) les probabilitats d'acce
dir a llocs de treball que requereixin una 
alta qualificaci6 i comportin bones con
dicions de treball (sector primari) s' ani
ran reduint considerablement. En canvi, 
les possibilitats d'haver de pluriocupar
se en el sector secundari en llocs de 
menys requeriments qualificacionals 
(monitors i TAP AE) i pitjors condicions 
laborals (contractes temporals, autònoms, 
dedicacions parcials, salaris baixos) ani
ran augmentant progressivament. És per 
això que a la llum de les dades obtingu
des, tot sembla suggerir la conveniència 
d'anar reduint l'alumnat i concentrar 
esforços en augmentar la versatilitat de 
la formaci6 en el primer cicle i implantar 
les diferents especialitzacions en el segon 
cicle, augmentant les capacitats per tre
ballar en altres àmbits a més de la docèn-
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cia de l'Educació Física en l'ensenya
ment secundari. 
Aquestes poden ser algunes de les 
estratègies anticipades que proporcio
nen els professionals altament qualifi
cats que requerirà el desenvolupament 
de l'Educació Física i de l'Esport, i que 
alhora limitin els processos de despro
fessionalització i desqualificació dels 
llicenciats d'INEF. En qualsevol cas, 
sembla demostrat l'interès de continuar 
la recerca social i la reflexió en aquest 
camp i en aquells altres que han de con
dicionar el desenvolupament de l'Edu
cació Física i de l'Esport en general i 
del seu mercat laboral en particular. El 
futur de l'esport només està escrit par
cialment, pels factors i les inèrcies 
estructurals, exògenes i endògenes, que 
la determinen o el condicionen. Però 
tenim un marge de maniobra per a 
l'acció social dels agents directament 
involucrats. 
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Notes 

(1) Publicat a Apunts, Educació Ffsica i Esports 
núm. 31, març 1993. 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

(2) L'enquesta va ser realitzada per Plamks
port i dirigida per Jesús Martínez del Castilllo, 
amb la col.laboració de Núria Puig, Antonio 
Fraile i Agustín Boixeda. La grandària de la 
mostra va ser de 2.800 entrevistes, (estratifi
cades segons àrea territorial, grandària d 'habi
tat i tipus d'instal.lació esportiva) realitzades 
en 150 municipis durant el2n trimestre del 
1991. 

(3) La projecció va ser realitzada per Plamks
port i dirigida per Jesús Martínez del Castillo, 
amb la col.laboració de Clemente Navarro, Anto
nio Fraile, Nuria Puig, Pablo Jiménez, Julio Mar
tínez i Carlos de Miguel. Es va fer servir el mèto
de dels escenaris de M. Godet (1987). Els 
informes finals de l' Encuesta i la Proyección els 
podeu consultar en els centre de documentació 
dels INEF. 

(4) Vegeu per exemple, per al cas de França, 
la recerca de Louveau, C., (1985), Les unités 
d'enseignement et de recherche en éducation 
pysique et sportive. Strategies de formation, 
INSEP, París. 
Per al cas d'Alemanya, l'estudi de Heineman, 
K.; Shubert, M., (1989), Honoriezt der Arbeits
markt sportwissenchaftliched Qualifikatiemen?, 
in Sportwissenschaft, 1989/1. 

(5) Estem preparant per més endavant un nou 
procés investigador, en el qual entre altres enfo
caments teòrics, la teoria de les espècies de capi
tal de Bourdieu (1979), sembla particularment 
prometedora i fecunda. 

(6) En aquest apartat de l'article ens limitarem 
a presentar els principals resultats de la projec
ció, en relació amb els titulats d'INEF. En l' infor
me final de la projecció, que pot ser consultat en 
els centres de documentació dels INEF, es pre
senten amb amplitud els procediments meto
dològics i les anàlisis en què es basen els resul
tats que presentem aquí. 

(7) En el moment d'escriure aquest article, sem
bla que almenys durant el 1993 i potser el 1994 
el creixement econòmic serà molt reduït. 

(8) D'acord amb els càlculs efectuats en la Pro
yección (capítol V de l'informe final), l'any 200 1 
les necessitats de docents d'Educació Física en 
ensenyament secundari se situaran al voltant dels 
8.000 llicenciats. És a dir, que s 'haurà de dupli
car en el transcurs de la dècada el nombre de 
llocs de treball que hi ha el 1991. Doncs bé, en 
la Proyección treballem amb la hipòtesi que 
aquests 4.000 nous llocs de treball es crearien 
entre el 1992 i el 1996. TanmaJeix, els ajusta
ments pressupostaris que s'anuncien en el 
moment d'escriure aquest article, podrien retar
dar el calendari de creació d'aquests nous llocs 
de treball. 
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(9) El dèficit que sembla deduir-se de fonna
ció de llicenciats en l'àrea sud, és més aparent 
que real, donat que hi haurà llicenciats fonnats 
en altres comunitats que emigraran a aquesta àrea, 
especialment a l'ensenyament mitjà (ensenya
ment secundari). A més, en cas de crear-se un 
nou INEF en l'àrea sud no produiria llicenciats 
fins al 1997 , data en què els actuals INEF d'aques-
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ta àrea cobririen àmpliament les ofertes d'ocu
pació. 

(10) Al quadre 18 podeu apreciar d'una banda 
les dificultats que manifesten tenir gran part dels 
titulats d'INEF per mantenir-se actualitzats i 
d'acord amb l'organització periòdica de cursos 
d'actualització. 

(11) Vegeu, per exemple a França, la investiga
ció de Louveua, C. Les unités d' enseignement et 
de recherche en éducation pysique et sportive 
Strategies de formation, INSEP, París, 1985. 
Per al cas d'Alemanya, l'estudi de Heineman, 
K., Shubert, M., (1989), Honoriezt del Arbeils
markt sportwissenchaftliche Qualifikatiemen?, 
in Sponwissenschaft, 1989/1. 
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