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Resum 

Aquest article està plantejat com una 
reflexió en la qual s'emfatitza el caràc
ter possibilista de l'acció educativa en 
l'àmbit de les deficiències motrius, sen
sorials i neurològiques. En aquest sen
tit, es considera el diagnòstic psicopa
tològic com una activitat primària de 
la psicologia, però es destaca que, en 
la informació que els psicòlegs donen 
als educadors, ha de prevaler tot el que 
es refereix a l'aprenentatge i a l' adap
tació psíquica. Per aquesta raó es des
taquen tres universos adaptatius psi
cològics: l'adaptació psicobiològica, la 
psicofísica i la psicosocial, totes tres 
presents en l'esport. 

Paraules clau: deficiència, esport 
adaptat, adaptació psicològica. 

La tratldó psicopatològica 

Tradicionalment els psicòlegs han es
tat associats al diagnòstic i a la classifi
cació de la manera de ser de les perso
nes. De fet, aquesta és una activitat que, 
com en altres ciències, ha estat desen
volupada en primer lloc dintre de la 
construcció de coneixements psicolò
gics. Per això, l'administració de tests 
i la classificació dels individus a partir 
d'aquests ha estat una activitat prime
renca. Entre els resultats d'aquesta ac
tivitat destaca la düerenciació entre in
dividus normals i aquells que s'aparten 
de la norma. El concepte de deficiència 
va lligat a aquesta düerenciació bàsica. 
Els psicòlegs han dut a terme aquesta 
activitat de descripció i classificació 
conjuntament amb els psiquiatres i al
tres disciplines mèdiq~es d'una banda 
i, per l'altra, amb els educadors, en tots 
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els casos amb l'objectiu de descriure 
com actua un individu respecte al grup 
de referència en determinades activi
tats i preveure com ho farà en el futur, 
segons el que se sap que succeeix nor
malment. No cal dir que en l'àmbit de 
l'esport s'ha intentat fer el mateix en 
activitats considerades com a pròpies, 
com poden ser, per exemple, la veloci
tat de reacció o la intel.ligència tàctica. 
Aquesta primera activitat psicològica 
obeeix, en part, a l'interès aplicat de te
nir una certa orientació de com actuar 
sobre un individu i veure quins són els 
límits de l'acció terapèutica, educativa 
o d'entrenament. 
No obstant l'interès d'aquesta activitat, 
cal fer algunes consideracions. La pri
mera és que molt sovint els diagnòstics i 
els pronòstics resten com una sentència 
de per vida, de tal manera que l'individu 
que pateix una anormalitat és marcat amb 
l'evolució esperada segons allò que ha 
succeït en altres casos. De fet, un pronòs
tic basat en un diagnòstic de deficiència 
o trastorn no ha de ser menystingut ja que, 
en general, hi ha una bona casuística i un 
bon coneixement dels düerents trastorns 
psicopatològics i de totes les deficiències 
sensorials, motrius i mentals. Tanmateix, 
una cosa és saber què passa normalment 
i una altra és saber què passa i què pas
sarà en el cas d'un subjecte concret. Cal 
deixar ben clar, en aquest sentit, que cap 
previsió genèrica pot predir l'evolució 
específica d'un subjecte. Això tant és và
lid referit a les düerents dimensions que 
pugui tenir la deficiència o el trastorn com 
a l'evolució final que pugui aconseguir 
en qualsevol activitat d'adaptació. En 
aquest sentit és bo tenir una actitud ober
ta davant cada individu deficient. 
Pel que fa al tractament o la reeduca
ció, cal destacar que fms fa molt pocs 
anys no hi havia tractament o teràpia 
per a moltes anomalies. Això, que in
dica clarament els límits d'un pronòs-

tic actual, és alhora un gran argument 
per a acceptar el repte de millorar els 
tractaments de les diferents deficièn
cies i trastorns; aquest és el repte per
manent de tots els educadors especials. 
Si, a més, tenim en compte que el de
senvolupament perceptiu i motor no ha 
estat un àmbit gaire valorat socialment, 
les limitacions dels pronòstics mèdics 
i psicològics són encara més evidents. 
Cal destacar, finalment, que totes aques
tes consideracions, malgrat una possi
ble acceptació inicial, topen molt sovint 
amb determinades actituds innatistes i 
fatalistes molt potents que a la fi ens fan 
pensar que les classificacions i les eti
quetes responen a essències immodifi
cables. Aleshores s'acaba pensant que 
els deficients ho són per una raó que 
se'ns escapa (biològica, interna, etcè
tera) i que, en conseqüència, no cal pro
curar una millora, sinó més aviat ac
ceptar la deficiència i adaptar les 
activitats de qualsevol ordre a l'indivi
du que és deficient. En parlar d' activi
tats adaptades, caldrà no perdre de vis
ta aquest perill. 
Ara bé, aquest article no tracta de l'ac
tivitat de diagnòstic i pronòstic psico
patològic esmentada; més aviat pretén 
donar pautes per a l'actuació educati
va especial, la dedicada a individus que 
surten de la normalitat en qualsevol di
mensió. Amb aquest objectiu fem unes 
consideracions que creiem que poden 
ser útils als educadors que pretenen 
adaptar els continguts generals de l' edu
cació física a les poblacions que entren 
dins el criteri estadístic d'anormals. 

l'adaptació humana i l'esport 
adaptat 

Els psicòlegs tenen com a objecte d' es
tudi l'adaptació ontogenètica dels or
ganismes a les condicions biològiques, 
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fisico-químiques i socials que presi
deixen la seva existència (Roca, 1992). 
El concepte d'adaptació ontogenètica 
vol significar que, a diferència de 
l'adaptació biològica, que és reactiva i 
predeterminada respecte a cada orga
nisme, l 'adaptació psicològica es cons
trueix i determina en la vida de cada és
ser individual. Aquesta diferència té 
una gran transcendència explicativa i 
teòrica respecte a la naturalesa huma
na, però també té una gran trans
cendència aplicada i, concretament, de 
cara a l'educació física i l'entrenament 
esportiu. Els psicòlegs sempre tracten 
d'allò que es construeix o s'aprèn i per 
això informen els educadors o entre
nadors de com intervenir sobre aque
lla manera de ser que es construeix o 
s'aprèn; no tracten ni informen de les 
reaccions orgàniques preestablertes ni 
del funcionament dels òrgans, que són 
la condició material per a l' aprenentat
ge. Això cal destacar-ho especialment 
perquè el criteri de definició de defi
ciència parteix, tradicionalment, de de
fectes biològics. Tant si es parla de de
ficiències sensorials, motores o 
neurològiques, sempre se suposa que 
els individus tenen un handicap orgà
nic que limita el desenvolupament in
dividual. De fet, tothom sap que hi ha 
deficiències lligades a mancances edu-
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catives i d'aprenentatge que s' identifi
quen normalment amb el concepte de 
deficiències culturals; en aquests casos 
l'activitat reeducadora acostuma a te
nir èxit. Tenint en compte que la nos
tra cultura no ha estat fms fa poc una 
cultura d'educació física i esportiva, 
hem de pensar que hi poden haver tam
bé deficiències culturals que afectin el 
desenvolupament individual en aques
tes facetes de l'adaptació física. Una 
observació atenta a determinades po
blacions de la nostra cultura ens mos
traria deficiències dramàtiques en 
l'orientació rítmica, l'orientació espa
cial, la percepció del moviment dels 0b
jectes o d'un mateix, etcètera. Aquest 
és un fenomèn gens menyspreable per 
a un educador físic especial. 
A part d'aquesta darrera consideració, 
és prou cert que, quan parlem d'activi
tats físiques i esportives adaptades, ho 
estem fent d'aquelles activitats que es 
programen per a individus amb handi
caps sensorials, motors i neurològics 
(Hemandez, 1994). D'això és del que 
ens ocupem a continuació, tot asse
nyalant que el concepte d'adaptació, en 
aquest cas, no té res a veure amb el més 
genèric d'adaptació psicològica que de
fineix la construcció de modes d'acció 
que signifiquen la humanització de ca
da individu. 

L'altra part de la defmició de la psico
logia que hem donat afmna que l' adap
tació ho és respecte a les condicions 
biològiques, físico-quúniques i socials. 
Aquestes tres condicions donen comp
te del fet que hi ha diferents ordres o fi
nalitats adaptatives en el procés d'hu
manització. En conseqüència cal 
tenir-les en compte ja que, contrària
ment al que es pensa, aquestes tres fi
nalitats apareixen en l'àmbit de l' acti
vitat física i l'esport i cal tenir-les 
especialment presents en els subjectes 
amb algun handicap sensorial, motor o 
neurològic. 

Adaptació psicobiològica 
La primera condició adaptativa es re
fereix als condicionants pels quals ca
da organisme aprèn a relacionar-se amb 
tot allò que significa integritat o perill 
per a la pròpia pervivència i la de l' espè
cie. En aquest gran àmbit psicològic, 
cal incloure-hi tots els condicionants 
que singularitzen cada organisme i 
constitueixen els seu bagatge d'apetèn
cies, aversions, pors, etcètera. Aquest 
univers, que genèricament rep el nom 
d'emocional, té una gran rellevància en 
la pràctica educativa. En efecte, els in
dividus que presenten alguna deficièn
cia sovint tenen por i aversió a fer acti
vitats físiques. Això pot ser degut a 
molts factors, des d'una sobreprotec
ció que ha impossibilitat unes expe
riències necessàries fms a accidents. 
Sigui quina sigui la causa, l'activitat fí
sica adaptada ha de tenir en compte 
aquest aspecte de l'autocontrol emo
cional com a part integrant de l'acte 
educatiu. 
Tanmateix, les pors i aversions no són 
les úniques reaccions emocionals a te
nir en compte. Depenent molt de cada 
funcionalisme orgànic i de la història 
individual, de les preferències grupals 
poden sorgir afeccions molt pronun
ciades o sobreexcitacions a l'hora de 
fer un esport o una activitat determina
da, de manera que l'objectiu de l' auto
control emocional es fa necessari igual
ment Assolir aquesta fita és encara més 
necessari quan s'observa que la pràc-
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tica esportiva comporta condicionants 
molt diversos en un univers d'esforç i 
de tensió. Per això, avui dia la pràctica 
esportiva s'enfronta al fet de com en
senyar a controlar les reaccions emo
cionals i com procurar que no afectin 
les accions tècniques i tàctiques. Sens 
dubte, quan l'activitat física adaptada 
esdevé esport adaptat, cal considerar 
l'aspecte emocional com a fonamen
tal. 
No és el moment de detallar les tècni
ques d'autocontrol emocional que po
den aplicar-se en els casos esmentats o 
en altres de possibles. Això comporta
ria fer una revisió dels principis d' apre
nentatge i de reeducació aplicables a 
aquest objectiu. En tot cas, val a dir que 
calen una actitud i una acció educati
ves que facilitin la reducció de les re
accions emocionals incompatibles amb 
l'aprenentatge i el progrés en l 'activitat 
física i esportiva. 

. Adaptació psicofíska 
Les segones condicions adaptatives es 
refereixen a les percepcions per les 
quals cada organisme s'orienta res
pecte a tots els canvis físics i qu(mics 
que permeten moure' s i adequar l'ac
ció motriu pròpia a tots els canvis 
d'aquell ordre. No cal dir que quan par
Iem d'educació física estem intervenint 
sobre tots aquells aprenentatges -ga
tejar, caminar, córrer, saltar, dur el rit
me, percebre el moviment, discriminar 
olors, etcètera- que signifiquen el do
mini i la recerca de l' excel.lència en 
l'adaptació física i química. 
És evident que els individus que pre
senten algun trastorn o deficiència sen
sorial o motriu han de gaudir d'una 
atenció especial, ja que no poden fer les 
activitats físiques amb les mateixes ba
ses materials que els individus normals. 
Quan el que manca o es troba en un es
tat deficient és un sentit, com succeeix, 
per exemple, en els individus cecs, el 
més important és que el subjecte pugui 
dur a terme les mateixes activitats a par
tir de les altres sensibilitats disponibles. 
En efecte, el fet de percebre el movi
ment o les constàncies perceptives que 
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constitueixen el bagatge psicofísic d'un 
individu es pot construir a partir de 
qualsevol sensibilitat, ja que no hi ha 
un lligam unívoc entre habilitats per
ceptives i disponibilitats sensorials. Per 
aquesta raó es procura, en el cas dels 
cecs, que les dades auditives substi
tueixin les visuals a l'hora d'aprendre 
una acció tècnica o una acció tàctica. 
El cas exemplar contrari dels individus 
sords és menys rellevant; el fet de gau
dir d'una visió correcta significa pràc
ticament trobar-se dins la normalitat 
quant a l'activitat física i l'esport, ja 
que el sentit visual és el que predomi
na en pràcticament totes aquestes acti
vitats. Una altra cosa és que la sordesa 
hagi comportat deficiències en l' apre
nentatge del llenguatge i en l'escola
rització en general i que això repercu
teixi en els aprenentatges perceptius 
motors. Aquest és un tema que tracta
rem més endavant. 
Les deficiències motius poden prove
nir de diferents causes, com lesions ce
rebrals que afectin les àrees motrius, 
accidents que hagin provocat una am
putació, etcètera. En aquests casos, la 
qüestió sempre se centra en el fet que 
el desplaçament i la mobilitat general 
o parcial d 'un subjecte queden reduïts 
o impossibilitats seriosament. Ultra els 
efectes emocionals que comporta el fet 

BLOC 1 

de saber-se disminuït, en aquest aspecte 
el treball educatiu ha d'anar en la di
recció de facilitar que els avenços tec
nològics permetin portar cada indivi
du a un grup d'equivalència en la 
minusvalidesa o, si és possible, al grup 
normal. Això és el que fan els esports 
per a disminuïts d'una manera sis 
temàtica, fms a arribar a la proposta dels 
esports adaptats que, en la pràctica, són 
noves modalitats esportives. Psicolò
gicament la deficiència motriu no té cap 
altra rellevància que la de notar els efec
tes que la minusvalidesa, contrastada 
amb les exigències socials i de pràcti
ca físico-esportiva en concret, pot te
nir sobre l 'esfera emocional de cada in
dividu. 

L'adaptació psicosocial 
Les terceres condicions es refereixen a 
/' adaptació als acords i a les conven
cions socials de qualsevol ordre. Sa
ber relacionar-se amb els altres en els 
diferents àmbits o institucions, conèi
xer les normes de comportament i tot 
allò que cal saber per treballar i viure 
amb responsabilitat social és la fmali
tat de l'aprenentatge i de l'adaptació 
social. No cal dir que l 'escolarització 
tradicional, però també gran part de 
l ' educació familiar i la que s'obté mit
jançant altres institucions socials, in-
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tenta formar individus adaptats en 
aquell ordre. Cal destacar que el con
cepte d'esport inclou l'adaptació social 
pel simple fet que saber jugar vol dir 
adaptar-se al joc que es practica, amb 
totes les implicacions que té aquesta 
expressió "wittgensteiniana". L'acte 
tàctic és un acte d'interacció amb els 
altres i significa i expressa el cúmul 
d'aprenentatges de relació i de conei
xements necessaris per a viure en grup. 
Per això, l'esport, a part de ser un uni
vers d'adaptació biològica i física, és 
fonamentalment un univers d'adapta
ció social. Aquesta és una realitat que 
converteix l'activitat física i l'esport en 
un univers completament coincident 
amb la tasca de socialització dels indi
vidus. Quan aquests individus tenen al
gun tipus de deficiència encara desta
ca més aquest caràcter formador i 
integrador de les activitats físiques i es
portives. 
Cal aclarir, tanmateix, que el que genè
ricament s'anomena deficiència men
tal és una deficiència primàriament psi
cosocial; és a dir, és una deficiència en 
els aprenentatges socials molt relacio
nada amb l'ús del llenguatge i els apre
nentatges escolars, que són paràmetres 
molt importants d'adaptació psicoso
cial. Succeeix que aquesta deficiència 
lingüística i acadèmica repercuteix en 
aquell paràmetre, més interactiu, de ma
nera que, com acostuma a passar, els 
deficients acadèmics ho són també en la 
interacció social i en la pràctica espor
tiva. Per això convé emfatitzar l'interès 
de 1'aprenentatge dels conceptes i les 
tàctiques de joc com actes d'adaptació 
psicosocial autònoms i prou interes
sants per al desenvolupament intel.lec
tual de la persona i la seva integració 
social. 
Cal ser conscient que el concepte de
ficiència mental és molt genèric i so
vint és un obstacle per a les possibili
tats reals d'adaptació dels individus. 
Així, el fet que hi hagi deficiències en 
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el rendiment acadèmic o en els tests 
d'intel.ligència, normalment molt sa
turats d'habilitats lingüístiques, no vol 
dir que també n'hi hagi d'haver en les 
habilitats perceptivo-motrius o en la 
interacció esportiva. Evidentment el 
tema és prou complex i no podem ser 
taxatius, però hi ha molts tipus i molts 
graus de deficiències i no es poden des
cartar per principi els deficients men
tals de la pràctica esportiva, i menys 
quan aquesta pot facilitar-ne la inte
gració social. 
Qualsevol metge o psicòleg coneix prou 
bé la tendència dels pares amb fIlls de
ficients mentals a retenir-los i a res
tringir-ne l'activitat per pors i prejudi
cis de diversa índole. L'activitat física 
i esportiva pot ser no solament un be
nefici per a l'individu, sinó també una 
prova de l'abast de la deficiència men
tal i, fins i tot, una prova de l'abast 
d'aquest mateix concepte de deficièn
cia mental. Aquest és un tema prou sug
geridor; en efecte, normalment es pen
sa que només hi ha un determinat tipus 
d'intel.ligència i que el qui és deficient 
mental ho és de manera general i espe
cífica en tot. Però cal estudiar molt bé 
cas per cas, ja que a la diferenciació 
clàssica entre habilitats verbals i mani
pulatives que sorgeix d'alguns tests s 'hi 
ha d'afegir l'observació que saber par
lar o referir i saber actuar o interactuar 
no són habilitats amb una corres
pondència o correlació unívoca i posi
tiva (Roca, 1992). Només cal observar 
la no- correspondència que presenten 
molts esportistes entre l 'habilitat de re
ferir com juguen i l 'habilitat de jugar 
(tests de Wechsler). 

Aportació p'sicològico-genèrica a 
l'esport apDcat 

Tot el que s 'ha dit fms ara és una invi
tació a plantejar qualsevol activitat re
educadora o d'adaptació en termes 

oberts i de possibilisme. El que cal es
perar del psicòleg és que informi de les 
condicions generals i específiques 
d'aprenentatge i de les condicions ge
nerals i específiques de manteniment 
del rendiment adaptatiu. Aquest és el 
tema clau i al qual ha d'acudir qualse
vol educador que pretengui ser eficient 
en la seva tasca. La psicologia, no obs
tant reconèixer i identificar els handi
caps de qualsevol ordre que poden afec
tar el rendiment d'un subjecte, ha de 
procurar la construcció de formes 
d'adaptació noves i la millora de les 
existents. 
Aquest missatge no és solament vo
luntarista, és fruït de la reflexió teòri
ca i de l'experimentació que mostren 
les enormes possibilitats d'adaptació 
dels organismes humans sota qualse
vol condició i exigència, lligades a múl
tiples factors i condicionants més que 
no pas determinades per l'organització 
biològica, com demostra l'enorme plas
ticitat funcional que s'observa en el sis
tema nerviós i en els òrgans sensorials 
(Lynch i Goll, 1979). El reconeixement 
dels lúnits o de les mancances en aques
tes estructures funcionals vitals no ha 
de significar l'abandonament de l' em
presa educativa i d'ensinistrament, en
cara que només sigui pel fet que no es 
pot identificar plenament quin és ellí
mit ni el caràcter nítid de la mancança, 
com tampoc es poden predeterminar 
les possibilitats regeneratives de l' ac
ció reeducadora. 
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