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Monogràfics
La revista Apunts. Educació física i Esports ha estat publicant monogràfics al llarg dels anys de la seva existència.

Comptant des de l’any 1985 fins a l’any 2002 se n’han fet trenta-cinc (adjuntem, com a annex, una relació dels

dossiers apareguts).

Cal destacar, a nivell de contingut, que han sigut monogràfics temàtics en la seva majoria; és a dir, una agrupació

d’articles per tractar d’un tema considerat d’interès. Aquest tema, d’altra banda, ha estat també majoritàriament de 

caire aplicat i per servir de reflexió i guia als professionals d’un àmbit concret. 

A nivell formal, cal destacar el fet que els primers números de la revista apunts en l’actual època –de l’any 1985 al

1989– tenien tots ells un caràcter monogràfic. En canvi, a partir del número 19 –primer número de l’any 1990– es

va iniciar l’esquema de publicació d’articles per apartats i eventualment es publicava un monogràfic. Tal com es

pot veure en l’annex, se n’han publicat un o dos per any.

L’actual Consell Editorial, reunit el proppassat mes de juny, va prendre en consideració fets com els exposats i,

volent marcar una línia editorial, va acordar el següent pel que fa a les publicacions monogràfiques:

En primer lloc, i d’acord amb la tradició de la revista a nivell de continguts, es va acordar publicar monogràfics

temàtics, sobre temes d’interès aplicat i d’actualitat. La idea general és que el motiu que posi en marxa la

publicació d’un monogràfic sigui la mateixa realitat professional de l’activitat física i l’esport, la qual va plantejant

contínuament reptes i noves àrees d’atenció.

En segon lloc, i també a nivell de continguts, es va acordar que els monogràfics tinguessin un plantejament

multidisciplinar. La idea general és que els temes de l’activitat física i l’esport necessiten un enfocament divers i

multifuncional que asseguri una visió àmplia i contrastada d’un tema concret. En aquest sentit, s’actua

coherentment amb el plantejament general de la revista exposat en la nostra primera editorial.

En tercer lloc, pel que fa a la coordinació dels continguts, el Consell Editorial va acordar donar rellevància al

responsable de cada monogràfic prenent diferents mesures. La primera és valorar el seu coneixement del tema i la 

seva autoritat professional o acadèmica. La segona és que el propi Consell Editorial hauria de tenir un paper actiu

en proposar la persona, o persones, responsables i treballar conjuntament a fi de configurar el sumari de la

publicació. En tot cas, cal dir que la iniciativa dels lectors o dels membres del Consell Assessor serà rellevant a

l’hora de suggerir o proposar un tema concret.

En quart lloc, i a nivell formal, es va acordar que, en principi, hi hauria un monogràfic per any i que ocuparia tota la

revista. La idea general es tractar anualment un tema i fer-ho en profunditat. Per això, encara que puguin

conservarse alguns dels blocs, la tendència ha de ser publicar números que siguin, efectivament, monografies

temàtiques. En aquest sentit, creiem que pot ser significatiu que el director o coordinador del dossier sigui qui el

presenti en la mateixa editorial.

Aquestes directrius volen ser un plantejament general per als monogràfics futurs. No cal dir que aquestes

directrius són ampliables i que es poden donar situacions singulars que requereixin un tractament

particular. En tot cas, pensem que es bo donar un marc d’actuació que orienti les iniciatives de cara a

proposar-los.

EDITORIAL



Per últim, informem que aquest any 2003 no hem previst cap monogràfic o dossier. La publicació d’articles ja

acceptats ha estat prioritària i a això s’hi ha afegit la necessitat de reflexionar sobre els criteris de publicació com

els que acabem d’exposar. Per a l’any vinent tenim molt d’interès que la revista es faci ressò del Fòrum 2004

dedicat al diàleg intercultural i en el qual el tema d’esport i cultura té una presència destacada. De moment

treballem amb la idea que el primer monogràfic d’aquesta nova etapa estigui dedicat a aquest tema i compleixi

amb els criteris descrits.

JOSEP ROCA I BALASCH
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 Nú me ro Tí tol dossier Data de publicació

1 Les tendències pe dagò gi ques de l’e du ca ció física Octu bre 1985

2 Apro xi ma ció a l’o lim pis me modern De sem bre 1985

3 Una re la ció con flic ti va: els jo ves i l’esport Març 1986

4 L’es port en el temps de lleure Juny 1986

5 Un cos ac tiu més enllà dels 60 anys Se tem bre 1986

6 J. M. Ca gi gal, ter cer any d’u na pèrdua De sem bre 1986

6bis Nú me ro es pe cial: L’es port que vo lem per al 92’ De sem bre 1986

7/8 Entre na ment: Una pra xis en tre la tec no lo gia i la cièn cia. Bàsquet: La re ve la ció d’un futur Juny 1987

9 Apli ca cions de la psi co lo gia de l’esport Se tem bre 1987

10 L’es port es co lar: un joc per jugar De sem bre 1987

11/12 Acti vi tats gimnàsti ques amb su port musical Maig 1988

13 Els es pais, les ins tal·la cions i els equi pa ments en l’e du ca ció fí si ca i l’esport Se tem bre 1988

14 Acti vi tats fí si ques adap ta des, pro jec ció de futur De sem bre 1988

15 Alt ren di ment esportiu Març 1989

16-17 Edu ca ció fí si ca: pe da go gia renovadora Juny/Se tem bre 1989

18 Acti vi tats a la natura De sem bre 1989

21 Pro gra mes en el medi aquà tic: cap a una ofer ta alternativa Se tem bre 1990

23 L’ho quei so bre pa tins: un rep te olímpic Març 1991

25 Sen sa ció i percepció Se tem bre 1991

28 Atle tis me: del mite a la rea li tat tecnològica Juny 1992

31 Ava lua ció en l’ac ti vi tat fí si ca i l’esport Març 1993

32 Pra xio lo gia; l’es tu di de les pràcti ques es por ti ves, ex pres si ves i lúdiques Juny 1993

35 Inter ven ció psi colò gi ca en es ports d’equip Ge ner 1994

38 Acti vi tats fí si ques adap ta des: in no va ció edu ca ti va i esportiva Octu bre 1994

41 Les ac ti vi tats fí si ques d’a ven tu ra a la na tu ra: anà li si sociocultural Ju liol 1995

44/45 El tennis: una rea li tat des de di fe rents perspectives 2n/3r Trimes tre 1996

47 Esport i ren di ment: ac tua li tat i progrés 1r Trimes tre 1997

49 Clubs esportius 3r Trimes tre 1997

53 Psi co lo gia del temps apli ca da a l’ac ti vi tat fí si ca i l’esport 3r Trimes tre 1998

55 Ren di ment i entrenament 1r Times tre 1999

56 Edu ca ció fí si ca i es ports 2n Trimes tre 1999

60 Edu ca ció fí si ca, es port, oci i aten ció a la diversitat 2n Trimes tre 2000

64 Hu ma nis me a l’esport 2n Trimes tre 2001

68 Esport i immigració 2n Trimes tre 2002

ANNEX. Dossiers monogràfics publicats a la revista des dels seus inicis


