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Abstract 

The present article presents the results of an investigative work: 
Physical Activity training plan adapted to disabilities, for sports 
specialists from towns and cities in the province of Barcelona. The 
purpose of this study is to detect training needs and then establish 
the design of a training plan addressed to sports specialists of the 
province of Barcelona, focused on the area of Physical Activity 
adapted for people with disabilities. 
For the detection of training needs we have applied two research 
methods: distribution of questionnaires to be tiJ/ed by 202 sports 
specialists from municipal sports facilities in the Barcelona 
province, and the coJ/aboration technique applied to a gro up ot 
21 sports specialists and technical directors. 
The results show a great heterogeneity ot training and on this 
basis we propose a Training Plan that takes into account observed 
needs, ranging trom the information stage up to the innovation 
research through research action. 

Resum 

El present article presenta els resultats del treball d'investigació El Plo 

de Formació d'Activitat Física AdoptrxJo o les discopocitots, per ols 

tècnics esportius municipals de lo província de Barcelona. Aquesta 

investigació pretén establir, prèvia detecció de les necessitats for

matives, el disseny d'un pla de formació adreçat als tècnics esportius 

de la província de Barcelona, centrat en l'àmbit de l'Activitat Física 

Adaptada (AFA) a les persones amb discapacitats. 

La detecció de les necessitats formatives s'ha determinat mitjan

çant l'aplicació de dos mètodes de recerca: l'administració de 

qüestionaris a 202 tècnics esportius de les instal'lacions esportives 

municipals de les comarques de Barcelona i la tècnica del procés 

col'laboratiu aplicat a un grup de 21 tècnics i directors-tècnics es

portius. 

Com a resultats, es manifesta una gran heterogene·¡tat a nivell for

matiu i es presenta la proposta de Pla de Formació en funció de les 

necessitats observades. Un pla que inclou des de l'estadi d'in

formació fins al d'innovació-investigació mitjançant la investigació

acció, 

Introducció 

El treball d'investigació El Pla de Formació d'Activitat Física Adaptada 

a les discapacitats, per als tècnics esportius municipals de la província 

de Barcelona, va ser encarregat per la Diputació de Barcelona 

(Àrea d'Esports i Turisme) a la Secció de Formació i Investigació en 

Activitat Física Adaptada de l'Associació Esportiva Ciutat Vella 

(AECV) , Aquest treball va desenvolupar-se al llarg de l'any 1996 i 

actualment es troba en fase d'aplicació, 

Van intervenir-hi , a banda de l'autora com a responsable, el Dr. 

Francesc Imbernon en l'apartat de la identificació i anàlisi de les ne

cessitats de formació mitjançant la tècnica de Procés CoI'laboratiu i 

la Sra. Cristina Rivera en el tractament estadístic 
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Per obvis motius d'extensió es farà aquí 

només referència al procés d'investigació, 

deixant de banda el marc teòric i concep

tual que va suposar una acurada anàlisi del 

concepte d'AFAamb l'objectiu principal de 

demostrar que aquest no és un terme tan

cat, restringit al col'lectiu de persones amb 

discapacitats, insistint en la idea de que la 

pràctica física en aquests col'lectius no és 

només una finalitat en si mateixa, sinó un 

procés facilitador de l'objectiu de la inte

gració i la normalització social de l'individu. 

Posteriorment es va fer esment de les 

principals organitzacions intemacionals, 

estatals i nacionals, fent-se evident el pre

domini d'una concepció competitiva i, 

conseqüentment, de la marginalitat de la 

vessant recreativa, la qual cosa evidencià 

una manca de normalitat en el tractament 

de les activitats físiques de les persones 

amb discapacitat. 

S'analitzaren també els programes més 

significatius de formació en l'àmbit de l'AFA 

en l'actualitat dins del marc de la Unió Eu

ropea, fent un recorregut històric i legisla

tiu per les principals iniciatives en aquest 

camp que s'han donat principalment a Ca

talunya i a la resta de l'Estat, per tal de 

comprendre la situació actual, i com a 

marc de referència que es va tenir present 

a l'hora de dissenyar el pla de formació per 

als tècnics esportius. 

S'ha cregut convenient iniciar el present 

article presentant un resum dels antece

dents que han portat a plantejar els ob

jectius i el principi de procediment de la 

investigació realitzada. Es tracta dels dos 

programes de promoció de l'esport 

(com un mitjà d'integració i normalitza

ció social) endegats des del I 988 per la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 

Barcelona, els quals han afavorit que 

apareguin necessitats formatives en el 

personal tècnic de les instal'lacions de

pendents de les institucions esmentades, 

i es fa referència a les conclusions més 

significatives del treball de recercaAnàli

si de les necessitats de formació dels 

tècnics de lo Federació Catalana 

d'Esports per o Minusvàlids (FCEM) 

(Ríos, M. 1994), les quals ja evidencia-

apunts 
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ven l'alt nivell d'autodidactisme en el camp 

de l'esport adaptat. 

A continuació es descriu l'estudi realitzat a 

5 I instaHacions esportives municipals de la 

província de Barcelona, amb l'administració 

a 202 tècnics esportius d'un qüestionari on 

es detecten les seves necessitats de forma

ció. ParaHelament al qüestionari, s'ha utilit

zat un segon mitjà de detecció de necessi

tats: la tècnica del Procés Col'laboratiu, on 

van participar 21 tècnics i Directors Tècnics 

esportius d'algunes de les instaHacions par

ticipants. 

Amb aquesta doble medició de dades 

quantitatives i qualitatives i tenint en compte 

l'entorn legislatiu a Catalunya i els progra

mes formatius en AFA a les discapacitats ja 

existents, es proposa el disseny del Pla de 

Formació amb l'objectiu principal deformar 

i millorar el nivell docent, cercant la innova

ció educativa en aquest àmbit. 

Els objectius i el principi 
de procediment 

Objectius 

• Detectar i mesurar les necessitats forma

tives en Activitat Ffsica Adaptada a les dis

capacitats, dels tècnics esportius que de

senvolupen la seva tasca docent a les ins

taHacions municipals de la província de 

Barcelona. 

• Elaborar una proposta de formació en 

funció de les demandes detectades. 

Prl"cq,1 de procediment 

• El nivell de formació, en l'àmbit de les 

Activitats Ffsiques Adaptades a les disca

pacitats, dels tècnics esportius municipals 

de la província de Barcelona és insufi

cient. 

Els antecedents 

Per tal de comprend re la situació actual en 

les instaHacions esportives municipals ubi

cades a les comarques de Barcelona, en 

relació a la integració dels usuaris amb dis

capacitats, cal fer esment dels dos progra-
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mes de promoció de l'esport duts a terme 

per la Diputació de Barcelona i l'Ajun

tament de Barcelona. L'objectiu d'ambdós 

és el de la promoció de l'esport com un 

mitjà socialment integrador i normalitza

dor, intentant garantir el dret a la pràctica 

de l'activitat física amb igualtat de condi

cions que la resta de la població. Podem 

dir que per primera vegada les institucions 

actuen amb l'objectiu de facilitar la partici

pació del col'lectiu de persones amb disca

pacitat en activitats allunyades de l'entorn 

competitiu i obrint el ventall de possibilitats 

de pràctica física. 

L'altre antecedent que cal citar és el primer 

estudi de necessitats formatives en l'àmbit 

de l'esport adaptat a la discapacitat física a 

Catalunya: Anàlisi de les necessitats de 

formació dels tècnics de lo Federació 

Catalana d'Esport per o Minusvàlids 

(FCEM) (Ríos, M., 1994). 

Les conclusions extretes d'aquest treball i 

de les dues experiències anteriors, van obli

gar al plantejament d'algunes qüestions 

d'interès: 

1. Es del tot cert que el nivell de for

mació en l'àmbit de l'AFA correspon en 

un olt índex o l'outodidodisme? 

La mostra escollida en el treball esmentat 

aportava unes dades reveladores: 

• el 50% dels tècnics de la FCEMF eren 

autodidactes en formació esportiva en 

general 

• el 48% dels mateixos ho eren en forma

ció en AFA 

2. Uno altra reflexió d'interès pot 

fer-se sobre 'o manera d'entrar en con

tacte amb el món de l'esport adoptat. 

En aquest sentit, un 50% dels tècnics de la 

FCEMF van prendre contacte amb les AFA 

pel coneixement d'una persona amb disca

pacitat o bé per una pràctica esportiva ante

rior a una lesió. La qual cosa dóna una idea 

aproximada de l'alt índex de voluntariat i de 

que, en gran part, en funció de les seves ne

cessitats, han anat formant-se. 



Aquesta situació concreta de les AFA a les 

discapacitats físiques és extrapolable a les 

AFA a col·lectius amb discapacitat sensorial, 

psíquica i paràlisi cerebral segons les diver

ses observacions de camp. 

La conseqüència de tot l'anterior és el plan

tejament d'una tercera reflexió: 

3. Si el propi esport adaptat dins de 

les seves organitzacions observa 

aquesta precarietat formativa, no pot 

ser massa millor en el col· lectiu de 

tècnics municipals, els quals no han dis

posat en els seus plans de formació d 'un 

conjunt de matèries referides a les AFA. ja 

que la integració de les persones amb dis

capacitat en l'oferta esportiva municipal 

és un tema que no s'ha plantejat fins fa 

pocs anys. Aquesta reflexió va quedar 

corroborada en converses mantingudes 

amb sis gerents d'instal·lacions esporti

ves municipals de Barcelona, en L'es

tudi de les necessitats formatives en 

l'esport-integració a Barcelona ciutat 

(Ríos, M., 1995), a les quals va detec

tar-se que: 

• L'aplicació dels programes de promoció 

d'esport dirigits a les persones amb disca

pacitats ha obert un canal d'oferta/de

manda que ha provocat que en les ins

tal ·lacions hagi augmentat la presència 

d'usuaris amb discapacitats. 

• Els tècnics esportius han hagut d'assumir 

aquesta integració sense haver rebut una 

formació institucionalitzada específica su

ficient. 

• Hi ha un grup d'instal·lacions (principal

ment aquelles que ofereixen activitats 

aquàtiques) que reben demandes 

d'Escoles, Centres o Tallers d'Educació 

Especial des de fa 12 anys aproximada

ment i que aquestes necessitats s'han ha

gut de cobrir amb l'experiència i l'auto

didactisme dels seus tècnics, fins que han 

començat a aparèixer iniciatives formati

ves institucionals. Sovint es detecta que 

és un dels tècnics de la instal·lació el que 

assumeix tots els grups de persones amb 

discapacitat (generalment per motius 

d'interès personal, de sensibilització, 

etc). 

Vistes les reflexions anteriors, un Pla de 

Formació dirigit als tècnics municipals ha de 

permetre: 

• Donar seguretat i informació als tècnics 

esportius, millorant la seva qualitat d'en

senyament, evitant les situacions d'an

goixa que crea la inseguretat davant les si

tuacions desconegudes. 

• Facilitar una major afluència de persones 

amb discapacitats a les instal·lacions mu

nicipals, afavorint la integració i la norma

lització social. 

• Sensibilitzar a la resta d'usuaris de la ins

tal·lació envers el col· lectiu de persones 

amb discapacitats (la convivència i les re

lacions interpersonals són la base de la 

tolerància). 

• Fer de la instal·lació esportiva un espai 

obert a tothom. 

La detecció 
de les necessitats 
formatives i l'anàlisi 
de resultats 

En aquest apartat es descriuen els dos 

mètodes emprats : 

• Anàlisi quantitativa: administració d'un 

qüestionari a 202 tècnics esportius de la 

província de Barcelona. 

• Anàlisi qualitativa: la tècnica del Procés 

Co¡'¡abomtiu , aplicat a un grup de 21 

tècnics i directors tècnics esportius. 

Passada del qüestionari. 
Anàlisi dels resultats 
estadístics 

El qüesNonarl 

El qüestionari va administrar-se per correu . 

Es va trametre a cadascuna de les instal·la

cions esportives i el gerent de la instal·lació 

(que ja coneixia prèviament la intencionali

tat dels qüestionaris per contactes mantin

guts amb l'equip d'investigació) els feia arri

bar als seus tècnics, que contestaven de for-
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ma anònima. El contingut es presenta a 

l'annex núm. I. 

La mostra 

La mostra està composta per instal·la

cions de 3 I ciutats de la província de 

Barcelona amb més de 20.000 habitants. 

Si prenem la mitjana que indica que hi ha 

un 3% de la població amb discapacitats, 

els tècnics presents en poblacions de 

més de 20.000 habitants seran aquells 

amb major possibilitat d'haver conegut 

usuaris amb discapacitat. Alhora, el pla 

de formació resultant serà vàlid per a tot 

el territori ja que les característiques de 

les persones amb discapacitat no es 

veuen afectades per la variable del nom

bre d'habitants. 

S'ha seleccionat una instal·lació de cada ciu

tat, exceptuant la ciutat de Barcelona, on 

s'han seleccionat 20 instal·lacions per raons 

demogràfiques. De cada instal ·lació s'ha en

questat a quatre tècnics esportius (excep

tuant 2 instal·lacions en què s'han enquestat 

5 tècnics). 

Els resultats 

En el comentari dels resultats es farà gene

ralment referència a dos tipus de percentat

ges. En ser una enquesta on moltes de les 

preguntes són de resposta múltiple, creiem 

més adequat en aquestes parlar de percen

tatge de casos (és a dir, la proporció de 

persones que han assenyalat la resposta 

que es comenta). En les respostes d'una 

sola possibilitat, es farà referència al per

centatge de resposta. 

A continuació s'analitzen els resultats 

dividits per blocs homogenis de con

tinguts. 

I . Presència d'usuaris amb discapaci

tat a les insta/·/acions 

Abans de passar a analitzar discapacitat per 

discapacitat, cal assenyalar: 

• que 197 individus afirmen que han tin

gut contacte amb algun usuari amb dis

capacitat, la qual cosa suposa un 

97,5% 

67 



58 

I 

TIPUS DE CURS 

Cursos d'especialització en una discapacitat concreta 30.8 

Cursos introductoris en general 23.6 

Cursos de natació adaptada a totes les discapacitats 21 .3 

Cursos de natació especllics a discapacitats 
concretes 

20.8 

Allnss cursos 3.1 

I Taula J. 1Ypus de cursos més so¡'¡ic/lIJfs. 

DEMANDA DE CURSOS D'ESPECIAUTZACIO 
EN UNA DlllCAPACITAT CONCRETA 

Discapacitat pslquica 

% DE CASOS 

87.0 

Discapacitat flsica 80.2 
-------------------4------~ 

Discapacitat visual 64.9 
----------------------+-------~ 

Discapacitat audHiva 56.5 __________________ -J ______ ~ 

Taula 2. Cursos d'especIaJiI:zació amb més demanda. 

• que 4 individus assenyalen que mai no 

han tingut contacte amb un usuari amb 

discapacitat, només un 2% 

• que només un subjecte no contesta 

(0,5%) 

Només un 13,4% dels tècnics enquestats 

no s'han trobat mai amb un usuari amb dis

capacitat fTsica a la seva instaHaci6. Un 

86, 1 % afirmo que sr. 

Quant al tipus de discapacitat, el més nom

br6s és la paràlisi cerebral, que apareix en el 

59,6% de casos, seguit per l'espina bffida 

(41,6), hemiplègia (34,2), paraplègia (43,5) 
i distròfia muscular (37,3). 

En aquest cas els percentatges són molt simi

lars als de la discapacitat fTsica, amb un 

84, 1 % de tècnics que han tingut usuaris 
amb aquesta coraderístico, essent només 

un 15,8% els que mai no han tingut cap cas. 

Quant a les tipologies, el 78,8% dels casos 

es refereixen a discapacitat psfquica mode

rada, seguida per la lleugera (56,4) i molt a 

prop la severa (51 ,5). 

apunts 
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En aquesta discapacitat la diferència conti

nua essent significativa, encara que menor. 

Un 65,8% de tècnics han tingut usuaris 
amb discopocitot sensorial i un 34,2 no 

n'han tingut. 

En aquest cas, es demanava diferenciar entre 

discapacitat auditiva i visual, essent molt su

perior el percentatge d'usuaris amb discapa

citat auditiva (81 , I % dels casos) enfront d'un 

69,3% referit a la discapacitat visual. 

Dividit per tipologies de discapacitat visual, 

la diferència entre ceguesa parcial i total no

més és de 7 punts. En l'auditiva, la majorità

ria és la sordesa profunda. 

2. Dificultats per desenvolupar lo tos

co de tècnic esportiu segons les disco
pocitots 

En aquesta discapacitat, destaquen en pri
mer l/oc els problemes de manco de for

mació suficient, amb un 65,4% dels ca

sos. Segueix la manca de material adaptat 

(62,3) i, en tercer lloc, les barreres arqui

tectòniques (50,3), seguida per la manca de 

monitor de suport (40,9). 

En aquest cas podem observar que si bé es 

detecta, per deducció, que força instaHa

cions tenen solucionats els problemes de 

barreres arquitectòniques (BBM), els 

tècnics insisteixen en la seva manca de pre

paraci6 com a primer factor que dificulta la 

seva tasca. 

En aquesta tipologia de discapacitat també 

lo manco de formació se situo com o 

primer factor de dificultat (61,9% dels 
casos), seguit pels problemes de comuni

cació (51 ,7) i la manca de material adaptat 

(43,5). Com a quarta dificultat hi ha la man

ca de monitor de suport (40,8). 

Visual 

En aquest grup lo primera dificultat és lo 
manco de formació suficient (52,4% 
dels casos), seguida per la manca de mate-
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rial adaptat (50%) i les BBM (45, I). Els 

problemes de comunicació (37,8) es situen 

en quart lloc, seguido per la manca de mo

nitor de suport (29,3). 

Auditiva 
En aquesta discapacitat, com era d'esperar, 

les dificultats de comunicació se situen 
en el primer l/oc amb un 67,5% dels ca

sos, seguides per lo manco de formació 

(59) i, en tercer lloc i a distància amb un 

26% dels casos, la manca de monitor de 

suport. 

Com a comentari a aquest apartat, caldria 

destacar que lo manco de formació és 

lo dificultat que més s'ho citat en con

junt, la qual cosa reafirma la intencionalitat 

del present estudi, fent-se evident la de

manda per part dels tècnics. Només en el 

cas de la discapacitat auditiva els problemes 

de comunicació són superiors als de forma

ció, encara que aquest darrer factor hi apa

reix en segon lloc. 

3. L'opinió sobre lo suficiència de lo 
pròpia formació per assumir lo integra
ció de les persones amb discopocitots. 
Els tipus de cursos que creuen que ne
cessiten per mil/orar lo seva formació 

Un 64% dels enquestats afirmen que 
no tenen prou formació, mentre un 36% 
diuen que estan suficientment formats. 

Aquest 36% es veu matisat per la següent 

pregunta que fa referència als tipus de cur

sos que voldrien rebre, on només un 

4,6% dels casos afirmen que no tenen 

necessitats formatives. Creiem que en 

aquest cas un volum important d'en

questats equiparen experiència professio

nal amb formació, una dada que es confir

marà posteriorment quan s'analitzi el nivell 

d'autodidactisme. 

Quant als cursos sol'licitats vegi's la taula I. 

En l'apartat d'altres cursos, els tècnics fan 

referència a cursos que els permetin obte

nir alguna titulaci6 oficial, o bé a cursos on 

es tinguin presents aspectes mèdics i meto

dològics. 

Referent als cursos d'especialitzaci6, el tipus 

de discapacitat amb més demanda és 

l'expressada a la taula 2. 



4, El nivell d'estudis acadèmic dels 

tècnics esportius 

S, Titulació acadèmica esportiva dels 

tècnics 

En aquest apartat es detecta una gran hete

rogene'I1at. Malgrattot, s'especifiquen les ti

tulacions amb més representants entre el 

grup de tècnics que han contestat el qües

tionari, 

6, L'opinió sobre el propi nivell forma

tiu per atendre les persones amb disca

pacitats 

A la pregunta que fa referència a si els 

tècnics creuen que tenen la suficient forma

ció per assumir la integració de persones 

amb discapacitats a les seves sessions 

d'activitat física, el 65% dels enquestats 

ha respost que no, Aquesta opinió, segons 

l'anàlisi bivariant, no té a veure ni amb el ni

vell acadèmic ni formatiu a nivell esportiu, 

El 80% dels tècnics que declaren haver fet 

el Curs de l'ensenyament de la natació a les 

persones amb discapacitats (Diputació de 

Barcelona), i el d'Entrenador de natació de 

la FCEM declaren estar prou formats per 

assumir la integració de persones amb dis

capacitat a les seves sessions, 

7, Formació esportiva per atendre les 

persones amb discapacitats 

En aquest apartat destaca l'alt nivell d'auto

didactisme en aquest àmbit, que se situa 

en un 45,5% dels casos, D'altra banda cal 

comentar també l'alt nivell d'heterogene'l1at 

en els cursos que han realitzat els tècnics, A 

la taula 5 citem el percentatge de casos de 

totes les possibilitats de resposta múltiple, 

De les dades de la taula 5, caldria comen

tar, a més de la distància important que su

posa l'autodidactisme per sobre de qual

sevol curs formatiu, que el segon en im

portància és l'apartat "altres cursos" on els 

tècnics havien d'indicar de quin curs es 

tractava, Curiosament, diversos tècnics ci

ten com a cursos la seva experiència en 

entitats (ONCE, FCEM) o amb col 'lectius 

de persones amb discapacitats, A banda 

d'aquesta dada, els altres cursos que citen 

acostumen a ser cursets organitzats per 

entitats representatives de les diverses dis

capacitats, Amb la qual cosa s'evidencia la 

manca d'una formació més o menys esta

ble que pugui oferir una equiparació en la 

formació dels tècnics, 

En aquest apartat comentarem la darrera 

pregunta del qüestionari, on es demanava a 

l'enquestat que inclogués aquelles observa

cions i els comentaris que cregués opor

tuns, La majoria d'aquests versen sobre la 

formació: 

• manca de cursos especialitzats sobre el 

tema 

• manca d'informació 

• descoordinació en les iniciatives fonrnati

ves institucionals 

• necessitat d'una fonrnació continuada 

• major difusió dels cursos que s'or

ganitzen 

• necessitat de reconeixement oficial dels 

cursos i la seva titulació 

• inclusió del tema de les discapacitats en 

els cursos de TEB 

• el preu massa car dels cursos que 

s'organitzen des d'entitats privades 

8, L'actitud dels tècnics davant de la 

integració de les persones amb disca

pacitats 

Davant de la pregunta de si creuen que la 

integració de les persones amb discapaci

tats és possible en una insta¡'¡ació esportiva, 

un 60% diu que sí i un 36% diu que sí 

amb matisacions i només un tècnic diu 

explícitament que no, Quant a les matisa

cions, totes van al voltant d'insistir en una 

NIVELL D'ESTUDIS 

Certificat d'estudis primaris 

EGB 

FP1 

FP2 

BUP 

COU 

Estudis universitaris 

Taula 3. 

mULACló 

Monitor de Natació 

Tècnic d'Esport de Base 

Llicenciat en Educació Flsica 

Entrenador de Natació 

Entrenador auxiliar de Natació 

Mestre en Educació Flsica 

Entrenador d'Atletisme 

Taula 4, 

FORMACiÓ ESPORTIVA PER ATENDRE DISCAPACITATS 

Autodidactisme 

Cursos d'animadors esportius per a la integració 

Altres cursos 

Jornades informatives de l'Escola Catalana de l'Esport 

Curs d'Ensenyament de la Natació a persones amb discapacitats (Diputació de Barcelona) 

Assignatures en llicenciatures 

Cursos de gimnàstica correctiva 

Seminari Internacional INEFC 1994 

Entrenador de natació FCEMF 

Jornades Societat, Esport i Diversitat UB 

Postgrau Activitats flsiques adaptades INEFC 

Taula 5, 
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millor formació, l'adequació de les instal'la

cions i el material, la presència de voluntaris 

o de monitor de suport. 

Conclusions fi, la pasSIltÚJ, 
del qüesl'lo1Ulrl 

La primera conclusió i la més important és 

la confirmació del principi de procediment. 

És a dir, que, efectivament, el nivell de for

mació, en l'òmbit de les AFA o les disca

pacitats, dels tècnics esportius munici

pals de lo provincia de Barcelona, és in
suficient. 

Es detecta una gran heterogeneïtat forma

tiva i un olt index d'autodidadisme. 

Aquest fet ha dut al plantejament de tres ni

vells de formació per tal de poder donar 

resposta als diferents estats formatius que 

es detecten en els tècnics, que podrà anar 

des d'una conferència-debat de caràcter in

troductori, fins a un curs complet de 60 ho

res i arribant a seminaris d'aprofundiment, 

culminant el procés formatiu amb els grups 

d'investigació-acció. 

El tipus de curs més sol, licitat per part dels 

tècnics està referit a cursos sobre AFA a la 

discapacitat física i psíquica i els de ti

pus introductori a les discapacitats. Per 

tant es creu convenient, de cara al disseny 

del Pla de Formació, prioritzar aquests 

cursos. 

I en un segon nivell de prioritat, cursos 

relacionats amb lo discapacitat sen

sorial. 

En ambdues prioritats destaca la demanda 

expressada pels tècnics de cursos genèrics 

i especffics de notació, la qual cosa té una 

justificació clara. És una pràctica recomana

da per l'estament mèdic i, conseqüent

ment, la demanda més nombrosa respecte 

a la resta d'activitats. 

També es desprèn demanda dels tècnics 

de la presència de continguts dins dels cur

sos referits al tracte amb el col'lectiu, tant 

en adaptacions metodològiques de les acti

vitats, com en recursos dirigits a superar els 

problemes de comunicació i d'integració 

expressats pels tècnics en el qüestionari 

quan feien referència a les seves dificultats 

per assumir la integració. 

apunts 
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ItlenU./fct1e16 i anàlisi 
de les necessUats de fot'1lllleió 
mUJa"fllnt la tècnkll del procés 
col·laboraU" 

Per tal de complementar els resultats ob

tinguts mitjançant l'administració del qües

tionari i amb la direcció del Dr. Francesc 

Imbernon, catedràtic de Formació de la 

Universitat de Barcelona, es va reunir a la 

seu de la Diputació de Barcelona a un grup 

de 21 persones (tècnics i directors tècnics 

esportius) pertanyents a instal'lacions es

portives que havien participat en la passa

da dels qüestionaris. El mètode del Procés 

CoHaboratiu permet, en successius tre

balls de grup, arribar a opinions consen

suades, en aquest cas referides a la priorit

zació de les necessitats de formació del 

col·lectiu. 

Les conclusions de la sessió van ser les se

güents: 

• La primera conclusió és una valoració 

molt positiva del mètode emprat. Va 

detectar-se que hi havia hagut molt 

poc diàleg previ sobre la formació, la 

qual cosa va influir positivament en les 

discussions, que van ser en tot mo

ment intenses, enriquidores i molt 

creatives. 

• És també detectable l'acord a què van 

arribar els participants respecte a la 

priorització de les pràctiques per da

munt d'una formació més teòrica. Si bé 

valoraven els continguts teoricopràctics 

que fins ara s'han anat oferint en els 

cursos, insistien en la necessitat d'in

cloure hores de pràctiques i de recur

sos en centres d'esport adaptat o en 

instal'lacions amb experiències d'inte

gració. 

La qual cosa va suggerir la possibilitat 

d'incloure en el pla de formació semi

naris per tractar des d'un punt de vista 

practicoteòric l'estudi de casos o el 

tractament d'una discapacitat concreta, 

i també l'organització de grups de tre

ball (tant a nivell de districtes a Barcelo-

qual inclouria la realització d'un projecte 

o la resolució de problemes comuns. 

• La voluntat de conèixer l'entorn de les 

persones amb discapacitats, de dispo

sar de coneixements bàsics respecte a 

les discapacitats (descripció i anàlisi) i 

sobre els aspectes didàctics per poder 

atendre les necessitats educatives del 

col'lectiu, demostra una alta sensibilit

zació que bé podia estar esbiaixada per 

la presència de persones realment inte

ressades. 

Proposta del pla 
de !of'1tllldó 
i conclusions 

Va arribar-se a la proposta final de Pla de 

Formació seguint les següents estratègies: 

I . Recollida i anàlisi dels plans de formació 

en l'àmbit de l'AFA a nivell europeu, es

tatal i nacional (present dins del marc 

teòric de la investigació). 

Va detectar-se que la majoria de les ini

ciatives formatives existents (deixant de 

banda les acadèmiques) estaven manca

des d'un pla de formació, essent en la 

majoria dels casos accions puntuals sen

se prèvia detecció .de necessitats i amb 

un alt component de formació en l'àm

bit competitiu (especialment per part de 

les federacions i entitats d'esport adap

tat). En conseqüència, va voler-se oferir 

un pla de formació que realment donés. 

resposta de manera objectiva i conti

nuada a les necessitats del col'lectiu de 

referència en l'àmbit de la integració ila 

recreació. 

2. Estudi dels programes formatius oferts 

per la Diputació de Barcelona i adequa

ció de la proposta, les seves característi

ques i nivell d'actuació (territorialitat, 

competències, etc.) 

3. Anàlisi dels resultats de l'investigació mit

jançant el creuement de dades. 

na ciutat, com local o comarcal a la res- Del creuament de les dades obtingudes en 

ta del territori) mitjançant l'aplicació del l'anàlisi quantitativa i qualitativa obtenim les 

model formatiu d'investigació-acció, el següents conclusions: 

Educació Física i Esports (57) (55-65) 



• Es constata que el nivell formatiu actual 

en AFA a discapacitats dels tècnics espor

tius que desenvolupen la seva tasca a les 

instal-lacions esportives de la província de 

Barcelona, és insuficient. 

• Que la demanda de cursos de fonmació va 

majoritàriament dirigida a cursos específics 

sobre les discapacitats físiques i psíquiques i 

generals sobre les diverses discapacitats. 

I. INFORMACiÓ 

2. FORMACIÓ 

3. INNOVACiÓ-INVESTIGACiÓ 

Per tant, el present Pla de Formació inclou 

necessàriament tots tres estadis, els quals 

hauran de tenir-se presents a la vegada en 

el moment de la seva planificació. 

Per finalitzar, voldríem comentar la im

portància de la innovació i investigació i els 

grups de treball en investigació-acció. La 

raó d'ubicar aquest estadi formatiu en una 

segona prioritat es basa en dos motius: la 

necessitat de formació de caire bàsic i la 

disponibilitat pressupostària de la institució 

• Que la presentació dels continguts ha 

d'incloure un bon nivell de pràctica en ca

dascun dels col'lectius, prioritzant-se la 

formació pràctica per damunt d'una for

mació més teòrica. 

D'acord amb aquestes conclusions, s'ha 

dissenyat un Pla de Formació que preveu 

dues prioritats en funció de dos criteris: 

• la demanda expressada pels propis tècnics 

• el seu nivell de coneixement de les AFA 

INFORMACiÓ 

FORMACiÓ 

INNOVACiÓ-INVESTIGACiÓ 

MODALITAT FORMATIVA 

• Aules obertes 

• Curs 
-Seminari 

• Grup de !reball: 
Investigació-acció 

• Que l'estratègia de formació haurà de 

contemplar 3 estadis, en funció de 

l'heterogeneïtat formativa i de l'alt índex 

d'autodidactisme detectats. 

A les taules 7 i 8 es presenta la totalitat del 

pla de formació resultant de la investi

gació: Taula 6. Els tres estadis del Pla de jormlJCÍó. 

ESTADI MODALITAT OBJECTIUS ACCIONS FORMATIVES 
I DURADA 

• Estimulació precoç i activitats aquàtiques 

• L'activitat trsica i les malalties cròniques 

• L'activitat trsica i les patologies menys habituals en les discapacitats 

AULES • El material esportiu adaptat 

INFORMACiÓ OBERTES 
Oferir coneixements bàsics in-

• L'activitat trsica i els trastoms de l'aprenentatge 
Iroductoris 

5 hores • Les discapacitats i l'avaluació del desenVOlupament motor i la condició trsica 

• Criteris d'adaptació dels jocs habituals en EF per facilitar la integració de l'usuari amb discapacitats 

• Fitness i discapacitats a les instaHacions municipals 

• Atencions, precaucions i tracte amb la persona amb discapacitat trsica 

Proporcionar els coneixements • Curs d'Animadors Esportius per a la integració de les persones amb discapacitats 

bàsics per poder atendre les ne- • Curs d'Activitat Flsica Adaptada a la discapacitat pslquica 
CURSOS cessitats educatives especials • Curs d'Activitat Flsica Adaptada a la discapacitat flsica 

DEFORMACiÓ (NEE) de les persones amb dis-
30-60 hores capacitats en sessions d'activitat • Curs sobre l'ensenyament de la natació a les persones amb discapacitats 

flsica i esportiva, integrada o es- • Curs sobre l'ensenyament de la natació a les persones amb discapacitat pslquica 

FORMACiÓ pacifica. • Curs sobre l'ensenyament de la natació a les persones amb discapacitat trsica 

Aprofundir en els coneixements 
• La paràlisi cerebral i les activitats aquàtiques 

conceptuals i procedimentals • La discapacitat pSlquica i les activitats aquàtiques 
SEMINARIS 

per millorar l'atenció de les NEE • La discapacitat flsica i les activitats aquàtiques 
15 hores 

de les persones amb discapaci- • Estudi de casos pràctics de discapacitat pSlquica i integració 
tat. 

• Estudi de casos pràctics de discapacitat trsica i integració 

Taula 7. Resum del Pla de jormlJCÍó. Prlorilat I. 

ESTADI MODALITAT OBJECTIUS ACCIONS FORMATIVES 

I DURADA 

Proporcionar els coneixements bàsics per poder atendre les necessi- • Curs d'Activitat Flsica Adaptada a la discapacitat sensorial 
CURSOS tats educatives especials (NEE) de les persones amb discapacitats • Curs sobre l'ensenyament de la natació a persones amb discapacitat 

FORMACiÓ DE FORMACiÓ sensorials en sessions d'activitat trsica i esportiva, integrada o especl- sensorial 
30-60 hores fica. 

INVESTIGACIÓ- • Grups de treball (de 7 a 15 tècnics) 

INNOVACIÓ-
ACCiÓ 

Investigar de manera contextualitzada la propia pràctica amb la final i- • A nivell local i/o comarcal 

INVESTIGACiÓ 
2-3 hores per setmana 

tat d'innovar. • Suport de formador exterior 
al llarg d'un curs 

acadèmic 

Taula 8. Resum del Pla de jormlJCÍÓ. Prlorilat 2. 
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que va encarregar l'estudi que, lògica

ment, havia de fer un primer esforç quant 

a la formació general del col'lectiu de 

tècnics. 

Aquest estadi final de formació està dirigit 

al col'lectiu de tècnics esportius amb un alt 

nivell d'experiència docent i amb inquie

tuds per millorar la seva tasca docent. Se

gons F. Imbernon (1994), és un model 

d'investigació compromès amb els proble

mes educatius, i que pretén ser útil als do

cents i que ajuda a acostar teoria i pràctica. 

Però el més important és el mètode, el 

treball reflexiu de grup amb la seva poste

rior aplicació i anàlisi. Es proposaran grups 

de treball a nivell local i/o comarcal, amb 

grups de I 5 persones com a màxim i un 

mínim de 7. La seva durada seria d'un curs 

acadèmic amb una freqüència de trobada 

d'un dia a la setmana en sessions de 2 a 3 
hores. 

En aquestes trobades els protagonistes de 

la seva formació són els mateixos tècnics i 

no experts de l'exterior. Evidentment, els 

candidats a aquest tipus d'experiència han 

de ser persones realment preocupades per 

la seva feina, que tinguin la voluntat de créi

xer en coneixements, ja que comporta un 

alt grau d'implicació en la tasca formativa. 

Malgrat tot, és necessària la presència d'un 

formador exterior que faciliti el suport logís

tic i el seguiment i dinamització de les ses

sions. 

Aquesta modalitat formativa es considera 

com la més crítica i emancipadora, que 

ajuda a madurar més als seus participants i 

elimina l'amament professional. La investi

gació-acció és actualment una de les tècni

ques més utilitzades en les ciències socials i 

en qualsevol procés que impliqui una mi

llora de la formació de qualsevol àmbit 

professional. És per això que s'ha volgut in

troduir de manera novedosa en la forma-

apunts 
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ció dels tècnics esportius que desenvolu

pen la seva feina en instaHacions públiques 

municipals. 
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ANNEX Núm. 1 
EL QÜESTIONARI 

QÜESTIONARI PER ALS TÈCNICS ESPORTIUS MUNICIPALS 

DE LA PRovíNCIA DE BARCELONA 

Aquest qüestionari forma part d'un estudi de la Diputació de Barcelona (Àrea d'Esports), sobre les necessitats de formació en 

l'àmbit de l'Activitat Física Adaptada. El seu objectiu és el de detectar les opinions i necessitats per poder formular la proposta 

de millorament que se'n derivi. 

Aquest qüestionari és anònim i agraïm per endavant la vostra col·laboració. 

1. En la teva activitat de monitor, t'has trobat amb alumnes amb dlscapacltat? 

FíSICA: ONO OS! 

En el cas d'haver respost sí, quin tipus? 

o Paràlisi cerebral 

O Espina bífida 

O Hemiplegia 

O Paraplegia 

O Amputacions 

O Esclerosi múltiple 

O Poliomelitis 

O Distròfia muscular 

O Altres (especifiqueu-les) 

Descriu breument quines dificultats has trobat per poder desenvolupar la teva tasca: 

O Barreres arquitectòniques 

O Manca de material adaptat 

O Manca de formació suficient 

O Manca de monitor de suport 

O Problemes de comunicació 

O Problemes de rebuig de la resta d'usuaris 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 

PSíQUICA: ONO osí 

En el cas d'haver respost sí, quin tipus? 

O Lleuger 

O Moderat 

O Sever 

O Profund 

Descriu breument quines dificultats has trobat per poder desenvolupar la teva tasca: 

O Barreres arquitectòniques 

O Manca de material adaptat 

O Manca de formació suficient 

O Manca de monitor de suport 

O Problemes de comunicació 

O Problemes de rebuig de la resta d'usuaris 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 
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SENSORIAL: ONO osl 

En el cas d'haver respost sl, quin tipus? 

o VISUAL: 

O AUDITIVA: 

o Cec total 
O Cec parcial 

O Sordesa lleugera 
O Sordesa mitjana 
O Sordesa severa 
O Sordesa profunda 

Descriu breument quines dificultats has trobat per poder desenvolupar la teva tasca: 

EN LA DISCAPACITAT VISUAL: 

O Barreres arquitectòniquel1 
O Manca de material adaptat 
O Manca de formació suficient 
O Manca de monitor de suport 
O Problemes de comunicació 
O Problemes de rebuig de la resta d'usuaris 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 

EN LA DISCAPACITAT AUDITIVA: 

O Manca de material adaptat 
O Manca de formació suficient 
O · Manca de monitor de suport 
O Problemes de comunicació 
O Problemes de rebuig de la resta d'usuaris 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 

2. Creua que tena la auflclent formació per a88umlr la Integració de lea persones amb dlacapacltat en les teves ses
alona d'activitat fralca? 

O NO osl 

3. Per tal de millorar la teva taaca amb el col·lectlu de persones amb dlacapacltat, aasenyala quina són ela tlpua de 
curaos de formació que creua que t'ajudarien a aconseguir-ho: 

apunts 

O No tinc necessitats formatives en aquest àmbit 

O Cursos introductoris en general (Animadors Esportius per a la Integració) 
O Cursos d'especialització d'activitat f1sica en una discapacitat concreta: 

O Ffsica 
O Psfquica 
O Visual 
O Auditiva 

O Cursos de natació adaptada per a totes les discapacitats 
O Cursos de natació adaptada especffics per a persones amb discapacitat: 

O Ffsica 
O Psfquica 

O Sensorial 
O Altres (especifiqueu-Ies) ________________________ ____ _ 
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4. Creus que la Integracl6 de les persones amb dlscapacltat en una instal·laci6 esportiva és possible? 

o a. estic totalment d'acord 

O b. estic d'acord amb matisacions 

O c. no estic d'acord 

En el cas d'haver assenyalat les respostes b o e explica algun motiu per tenir aquesta opinió: 

5. Quin és el teu nivell acadèmic (estudis)? 

o Certificat d'Estudis Primaris 

O EGB 

O FP1 
O FP2 

o BUP 

O COU 
O UNIVERSITARI 

6. Quina és la teva titulacl6 acadèmica esportiva? 

o Socorrista 
O Monitor de __________ _ 

O Tècnic d'esport base 
O Entrenador de ________ _ 

O Mestre en Educació Frsica 

O Mestre en Educació Especial 
O Llicenciat en Educació Física 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 

7. En el cas de posseir-ne, especifica la teva formacl6 esportiva per atendre les persones amb dlscapacltats: 

o Sóc autodidacta 

O Jornades informatives en esport adaptat de la Secretaria General de l'Esport 

O Seminari Internacional d'Activitat Frsica Adaptada (INEFC) 

O Jornades Societat, Esport i Diversitat (UB) 

O Curs d'Animador esportiu per a la integració de les persones amb discapacitat (Diputació de Barcelona ilo 
ajuntaments) 

O Entrenador de Natació per la FCEMF 

O Curs sobre l'ensenyament de la natació per a persones amb discapacitat física i/o psrquica (Diputació de Barcelo-
na ilo ajuntaments) 

O Postgrau en Activitat Frsica Adaptada (INEFC) 

O Assignatures d'educació especial en llicenciatures 
O Cursos de gimnàstica correctiva 
O Altres (especifiqueu-les) ____________________________ _ 

8. Voldries afegir algun comentari, proposta o observacl6 a tot l'antarlor? 
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