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Resum
En aquest ar ti cle ex po sem com han evo lu -

cio nat les tendències i sor ti des pro fes sio nals 

dels pro fes sio nals de l’Edu ca ció Fí si ca a par -

tir dels es tu dis dels di fe rents au tors que han

in ten tat d’a por tar una vi sió so bre la qües tió.

Des del pri mer es tu di de Mes tre (1975), fins 

a l’ac tua li tat, han sor git di fe rents in ves ti ga -

cions en aquest camp, que han ana lit zat el

per fil pro fes sio nal en base a les de man des

la bo rals, tot fi na lit zant en les apor ta cions de

l’Eu ro pean Net work of Sport Scien ces Insti -

tu tes (1999). A ma ne ra de con clu sió i des -

prés de l’ex po si ció efec tua da, s’han ela bo rat 

unes di rec trius so bre les lí nies fu tu res que

re gi ran el camp la bo ral en la nos tra pro fes -

sió; en des ta quem la  inexistència de re gu -

la ció pro fes sio nal i la trans cendència que

ha ad qui rit en els nos tres dies la pràcti ca

de l’es port, cosa que acon se lla i jus ti fi ca

ple na ment la ne ces si tat d’u na re gu la ció

com ple ta i sis temà ti ca, amb el rang nor -

ma tiu exi git per l’ar ti cle 36 de la nor ma

cons ti tu cio nal.

Introducció

Aquest ar ti cle té com a ob jec tiu rea lit zar

una vi sió re tros pec ti va so bre els in tents, per 

part de la nos tra pro fes sió, de con èi xer

exac ta ment qui nes han es tat les prin ci pals

re la cions en tre l’oferta i la de man da d’o -

cupació en tre els ti tu lats dels INEFs i Fa cul -

tats de Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i de

l’Esport; des de les pri me res ti tu la cions en

el pe río de es men tat, de Pro fes sor d’E -

ducació Fí si ca, pas sant pel tí tol de Di plo -

mat i el de Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i,

en l’actualitat, el de Lli cen ciat en Cièn cies

de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport.

To tes aques tes ti tu la cions, que ens han

de fi nit, sem pre han tin gut una orien ta ció

pro fes sio nal (com veu rem més en da vant)

cap a la docè ncia i cap a l’entrenament

es por tiu, atès que en un prin ci pi l’Institut

Na cio nal d’Educació Fí si ca i Esports es va 

crear per a “...la for ma ció i el per fec cio na -

ment del pro fes so rat d’educació fí si ca i

els en tre na dors es por tius” (Llei 77/61).

Avui sem bla que tots te nim clar que

l’actual nom bre de Lli cen ciats en Cièn cies 

de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport (LCAFE)

no podrà ac ce dir a la docè ncia, per què

aquest camp pro fes sio nal ja es tro ba co -

bert i les sor ti des pro fes sio nals com a en -

tre na dor es por tiu no com plei xen un mí -

nim sa la rial i hau rien de ser com par ti des

amb al tres sub o cu pa cions per arri bar a un 

sa la ri d’acord amb una ti tu la ció de Grup

A; a més a més, l’entrenador d’alt ni vell,

que és l’únic amb un bon sa la ri, man té

una ines ta bi li tat la bo ral que ha fet de can -

tar-se gai re bé sem pre els pro fes sio nals de 

la nos tra àrea per la docè ncia com a pri -

me ra ocu pa ció, amb com pa ti bi li tat amb

una se go na sub o cu pa ció.

Fi nal ment, es pe ci fi ca rem unes di rec trius

so bre qui nes són les pos si bles sor ti des

pro fes sio nals que mar quen els au tors que

han tre ba llat so bre el tema, a més a més

de la nos tra pròpia opi nió res pec te d’a -

quest tema, i tam bé un pro nun cia ment so -

bre allò que s’anomena co mu na ment, en

el nos tre àmbit, Esta tut Pro fes sio nal que,

com a re pre sen tants de la ins ti tu ció a què

per tan yem, és un dels te mes en els quals

més in sistència hem fet per man te nir i

aug men tar l’accés pro fes sio nal als nos tres

ti tu lats.

Evolució sobre l’orientació
i les sortides professionals 
dels titulats en Educació
Física i en Ciències
de l’Activitat Física
i de l’Esport

El pri mer es tu di del qual no sal tres te nim

constància el fa Mes tre (1975), que rea lit -

za una en ques ta als alum nes de l’Institut

Na cio nal d’Educació Fí si ca (INEF) i de l’Es -
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Evo lu ció, Ocu pa ció, Mer cat de tre ball,
Re gu la ció pro fes sio nal, Fa cul tats de
Cièn cies de l’Esport

n Pa rau les clau

Abstract
In this article we expose the trends and

professional exits of the physical education

professionals through the studies of different

authors that they have attempted to provide a

vision on the issue. From the first study of Mestre

(1975), until the present time, they have emerged

different investigations in this field, that they have

analyzed the professional profile in base to

workable demands, ending in the contributions of

the European Network of Sport Sciences Institutes

(1999). To conclusion manner and after the

effected exposition, they have been elaborated

some directors about the future lines that will

govern the occupational field in our those which

profession we emphasize the nonexistence in

professional regulation and the transcendency that 

it has acquired in our days practice of the sport,

that advise and justify fully the need of a complete

and systematical regulation with the normative

range demanded by art. 36  of the constitutional

norm.
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cola Na cio nal d’Educació Fí si ca (ENEF); re -

cor dem que la po bla ció de l’INEF no més

era mas cu li na i la de l’ENEF fe me ni na. En

aques ta en ques ta es va trac tar d’a valuar

as pec tes com ara el grau d’o rientació pro -

fes sio nal de l’alumnat, així com de tec tar

l’opinió d’aquest so bre el pa no ra ma pro fes -

sio nal que s’acostava. Aquest es tu di mos -

tra uns re sul tats que, tot i no ser pre dic tors,

són un símp to ma ine quí voc del pa no ra ma

de l’època; les con clu sions que se n’ex -

treuen són:

n El 64,65 % dels alum nes en ca mi nen les

se ves pre ferè ncies i jut gen com a mis sió

pròpia pro fes sio nal més im por tant la de

Pro fes sor d’Educació Fí si ca, en ca ra que

el 98,95 % dels alum nes i el 100 % de

les alum nes el jut gen com el pit jor re tri -

buït en tre els pro po sats. 

n En sor tir de l’INEF, el 76,64 % dels

alum nes pen sen que tin dran una re tri bu -

ció en tre les 10.000 i les 30.000 pes se -

tes, men tre que en tre les alum nes de

l’ENEF el 72,62 % as pi ra a guan yar en tre 

5.000 i 20.000 pes se tes; no és gens es -

trany que la ma jor part dels sot me sos a

en ques ta con si de ri que li caldrà una al tra 

col·lo ca ció per arri bar a una re mu ne ra ció

mí ni ma.

n En aquest es tu di cap dels sot me sos a en -

ques ta pen sa que tre ba llarà com a di rec -

tor d’una ins tal·la ció ni en l’àmbit de la

ges tió es por ti va.

n La ma jo ria dels en ques tats en ge ne ral

pre fe reix tre ba llar en l’àmbit de la do -

cència com a Pro fes sor d’Educació

 Física, men tre que pel que fa a una

 segona op ció de tre ball, les di ferè ncies

són no ta bles; men tre els ho mes s’en -

caminen cap a l’entrenament es por tiu,

les do nes s’encaminen cap a la in ves ti -

ga ció.

L’estudi se güent el tro bem a Du rán, Bu ñuel

i Pla za (1988); aquest in ci deix so bre la po -

ten cial de man da so cial dels Lli cen ciats en

Edu ca ció Fí si ca i la seva ade qua ció a una

pos si ble re for ma del pla d’estudis d’aquests 

lli cen ciats (OM de 20 de ju liol de 1981). El

per fil la bo ral dels pro fes sio nals d’aquella

èpo ca s’enfocava cap a: 

n Àmbit edu ca tiu i do cent: im par tir clas -

ses d’Educació Fí si ca. Els per cen tat ges

de lli cen ciats que fan ser vir al guns ex -

perts os cil·la ven en tre el 85 i el 90 %.

Amb la qual cosa, coin ci dim amb

l’estudi de Mes tre en l’afinitat dels nos -

tres ti tu lats. 

n A mol ta distància de la nos tra pri me ra

ac ti vi tat la bo ral ens tro bem amb l’àmbit

mu ni ci pal, aquest camp, que ocu pa en -

tre el 10 i el 15 % dels lli cen ciats, va ser

qua li fi cat com un sec tor la bo ral molt poc

de sen vo lu pat.

n Fi nal ment, tro bem d’altres sec tors la bo -

rals, amb per cen tat ges in sig ni fi cants de

lli cen ciats en tre els quals des ta quem els

gim na sos pri vats i l’en tre na ment es por -

tiu (tant de base com d’alt ren di ment)

que no ocu pa més d’un 1-2 % dels lli cen -

ciats.

Aquest es tu di es con cre ta en un se guit de

con clu sions de les quals des ta quem la in -

cor po ra ció a la pràc ti ca de l’activitat fi si -

coes por ti va de la ma jor part de la po bla -

ció, cosa que ha ori gi nat que es pro duei xi

un de se qui li bri en tre la for ma ció dels lli -

cen ciats, orien ta da gai re bé ex clu si va ment

als sec tors es co lar i d’entrenament es por -

tiu, en de tri ment pre ci sa ment d’aquell que 

més s’estava de man dant en aquell mo -

ment: el sec tor de la ges tió es por ti va mu -

ni ci pal, de di cat fo na men tal ment a ac ti vi -

tats de pro mo ció, es bar jo, lleu re, temps

lliu re, ins tal·la cions i equi pa ments es por -

tius... etc., és a dir, pràcti ques di ri gi des

al con junt de la po bla ció, amb la qual

cosa, el do cu ment de re for ma dels plans

d’estudis dels INEF (1988) co men ça a

fer-se ressò d’aquestes de fi cièn cies i

emprèn l’ampliació del per fil pro fes sio nal

del Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i una més 

gran au to no mia dels di fe rents INEF en

l’elaboració del seu pro pi cu rrí cu lum.

Mar tí nez del Cas ti llo (1993a; Mar tí nez

del Cas ti llo i Puig, 1998), rea lit za un

plan te ja ment so bre les pos si bi li tats de

col·lo ca ció dels Lli cen ciats, des d’una pri -

me ra base que és l’organització del mer -

cat de tre ball i rea lit za una anà li si so bre

les se ves ca rac te rís ti ques i a més a més

so bre els tècnics es por tius i les fun cions

d’aquests.

Fent una sín te si del mer cat es por tiu de pri -

mers dels 90 po dem dir, a grans trets:

n Exis tei xen re la cions so cials en tre agents i 

grups so cials, que po den te nir in te res sos

dis tints i con tra po sats.

n Din tre d’aquest mer cat, po dem dir que hi 

ha dos sec tors, pri ma ri i se cun da ri; el pri -

mer ofe reix llocs de tre ball que im pli quen 

una àmplia va rie tat de fei nes o re la ti va -

ment li mi ta des, amb sa la ris ele vats, bo -

nes con di cions en el tre ball i es ta bi li tat

en la col·lo ca ció. Al sec tor se cun da ri els

tre balls com por ten es cas ses tas ques, o

molt di fe ren cia des o ines ta bles, així com

una re mu ne ra ció pit jor i ines ta bi li tat en

la col·lo ca ció i alta ro ta ció.

n Es trac ta d’un mer cat re la ti va ment autò -

nom, en ca ra que s’hi apre cien in ter de -

pendències amb els pro ces sos ge ne rals

de can vi so cial, econò mic i po lí tic.

n Les or ga nit za cions es por ti ves sem -

blen perfilar-se com a sis te mes so cials

oberts, és a dir, no es pre sen ten com

una cosa re ser va da i ex clu si va d’un cert 

col· lectiu so cial com s’esdevenia

abans, sinó que el fe no men es por tiu

s’ha anat ex pan dint a di ver ses clas ses

so cials i a col·lec tius com ara per so nes

grans i adults, bus cant nous ti pus de

lleu re. La idea d’esport as so ciat a jo -

ven tut, com pe ti ció i es truc tu ra fe de ra ti -

va, ha anat de ri vant, com a con se qüèn -

cia de l’avenç econò mic, so cial i cul tu -

ral, on es tem im mer gits, i tot ple gat ha

fet ne ces sa ri ana lit zar qui nes són les

ne ces si tats re que ri des per la so cie tat,

per veu re, d’aquesta ma ne ra, qui na de -

man da po ten cial de llocs de tre ball són

els que es re que rei xen.

Se gons el mer cat es por tiu que es per fi la

aquí, te nim que el ges tor i/o di rec tor

d’instal·la cions, i el do cent en Edu ca ció Fí -

si ca, es ta rien al sec tor pri ma ri, men tre que

el mo ni tor, el tècnic en ac ti vi tats a la na tu ra 

i el tècnic en ac ti vi tats fí si ques i d’animació

es por ti va es ta rien al sec tor se cun da ri. Els

tècnics es por tius su pe riors es ta rien en una

po si ció in term èdia, car tin drien trets del

sec tor pri ma ri (sou, tas ques) i con di cions

la bo rals se cund àries (ines ta bi li tat en la

col·lo ca ció).

Veient com està el mer cat es por tiu, en

1993 els Lli cen ciats en Edu ca ció Fí si ca i

els fu turs Lli cen ciats en Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i de l’Esport (ja es pu bli -

quen en aquest any les di rec trius ge ne rals 

pròpies dels plans d’estudi que con duei -

xen a l’obtenció del tí tol de Lli cen ciat en

Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i de l’Esport;

RD 1670/1993 de 24 de se tem bre) es



tro ben ubi cats als llocs de docè ncia en en -

sen ya ments mit jans (55 %), l’11 % com a 

ges tors/di rec tors i la res ta al sec tor se cun -

da ri (un 4 % en qua li tat de tècnic es por tiu 

su pe rior, un 15 % en qua li tat de TAFAD, i

un al tre 14 % de mo ni tor es por tiu). A més 

a més, en aquest es tu di pot apre ciar-se

que les col·lo ca cions ocu pa des pels ti tu -

lats dels INEF són con si de rats al ho ra com 

els que mi llor per fil re gis tren: 74 % amb

con trac tes in de fi nits i  64 % amb con trac -

tes de de di ca ció ex clu si va i un 65 % su pe -

ra ven els in gres sos de 125.000 pes se tes

en la col·lo ca ció en tre vis ta da, 9 de cada

10 són as sa la riats, es pe cial ment del sec -

tor pú blic. Les si tua cions precà ries o

d’autoocupació són es cas ses, i la for ma -

ció-titulació sem bla ga ran tir des de l’inici

de l’exercici pro fes sio nal, l’accés a la si -

tua ció d’assalariat.

Pas sant a un al tre punt d’aquest es tu di, ja

hem co men tat que un de cada dos Lli cen -

ciats en Edu ca ció Fí si ca (LEF) ocu pa lloc

de tre ball de do cent, men tre que la se go na

font prin ci pal pro vé dels ser veis es por tius

mu ni ci pals (la ges tió), i en con se qüèn cia

es pot veu re que el sec tor on més em pleats 

es tem, és aquell en què més s’incideix du -

rant la ca rre ra del LEF, la docè ncia, i a

aques ta es ta bi li tat cal afe gir-hi que la ma -

jo ria té una se go na col·lo ca ció com ple -

ment ària a la docè ncia, se gons res sal ta

Mar tí nez del Cas ti llo (1993b; Mar tí nez del 

Cas ti llo i Puig, 1998) “... el 42 % dels en -

tre vis tats va de cla rar te nir una al tra o més

col·lo ca cions”, sem bla ex pli car les res pos -

tes del 36 % que va de cla rar tre ba llar

menys de 20 ho res set ma nals i del 30 %

que va de cla rar per ce bre menys de

125.000 pes se tes.

L’evolució de la col·lo ca ció que es pre veia

a l’article de Mar tí nez del Cas ti llo

(1993b), no es va pro duir (allò que es va

ano me nar es ce na ri re fe ren cial), per què

l’autor no va pen sar que arri ba ríem a una

si tua ció d’estancament econò mic a mit jan

anys 90, fins i tot per sota d’allò que va

ano me nar es ce na ri re fe ren cial baix, i fent

una es ti ma ció en tre els nous lli cen ciats

que es pro du ïen als INEFs que exis tien en

aquells dies (Ma drid, Bar ce lo na, Llei da,

Gra na da, Vitò ria, Co run ya, Les Pal mas,

Lleó i Valè ncia), exis teix un des fa sa ment

en tre l’oferta i la de man da i es pro duei xen

si tua cions de sub o cu pa ció, dis mi nuei xen

les si tua cions de col·lo ca ció en la docè -

ncia, amb la qual cosa les so lu cions que

ofe ria l’autor eren per da munt de tot

l’adaptació dels plans d’estudi a les no ves

de man des que la so cie tat exi gia, i

l’adequació del flux de nous lli cen ciats a

les de man des de col·lo ca ció, atès que es

po den do nar al tes ta xes de de so cu pa ció

com s’esdevé a al tres paï sos co mu ni ta ris

(Bèlgi ca, Fran ça o Ale man ya).

En es tu dis més re cents so bre la si tua ció pro -

fes sio nal, Ama dor Ra mí rez (1998), ex po sa

que la clau en la for ma ció de lli cen ciats es

tro ba al bi no mi FORMACIÓ-OCUPACIÓ, és a dir,

co rres pondència en tre la qua li tat de l’en sen -

ya ment i la pre pa ra ció pro fes sio nal que exi -

geix el mer cat es por tiu, di ver si fi cat i en can vi 

con ti nu i en el bi no mi MARC CURRICULAR-PERFIL 

PROFESSIONAL que fa in sistència en la de ter -

mi na ció dels cu rrí cu lums de for ma con -

textualitzada, te nint en comp te el per fil pro -

fes sio nal de cada ti tu la ció i la ne cess ària

 ordenació del sec tor que de fi nei xi i re gu li

l’es ta tut com pe ten cial per a cada tí tol i

 professió de ni vell uni ver si ta ri i no uni ver si -

ta ri.

Ama dor Ra mí rez (1996) con cre ta aques tes 

as pi ra cions en tres punts que de fi nei xen

exac ta ment la pro fes sió del lli cen ciat en

cièn cies de l’activitat fí si ca i de l’esport:

n Nor ma lit za ció ins ti tu cio nal dels cen tres

de for ma ció.

n Amplia ció del catà leg d’àrees de co nei xe -

ment.

n Orde na ció de les ti tu la cions, en els seus

per fils pro fes sio nals, de fi nint fun cions i

com petè ncies. 

Sán chez Ba ñue los (1998), res pec te a

l’evolució de la col·lo ca ció i les pers pec ti ves 

per al fu tur dels Lli cen ciats en Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i de l’Esport pre veu que es

pro dui ran des cen sos de les col·lo ca cions al

sec tor de l’ensenyament en el sis te ma edu -

ca tiu, així com un lleu ger aug ment de la

col·lo ca ció en el sec tor de l’entrenament es -

por tiu, i bo nes pos si bi li tats d’expansió en

l’àmbit de l’Activitat Fí si ca com a ele ment

de sa lut i qua li tat de vida. 

Del ga do No gue ra (1998), no dóna per

 exhaurida la sor ti da pro fes sio nal din tre de 

l’Educació Fí si ca, sinó que s’ha pro duït

un can vi de l’educació for mal als cen tres

d’ensenyament se cun da ri cap a al tres

sec tors que ofe rei xen ocu pa ció: “Les

 sortides pro fes sio nals de l’ensenyament

de l’educació fí si ca con ti nuen sent una

font de col·lo ca ció prin ci pal i que allò

que ha can viat són les col·lo ca cions en

l’ensenyament i en lloc de cen trar-se

 en l’educació fí si ca com a matè ria es -

colar s’han obert a l’educació i l’en -

senyament no for mal de l’activitat fí si ca i 

l’esport”. 

A més a més d’això que hem es pe ci fi cat an -

te rior ment, es pro duirà un cert aug ment de

col·lo ca cions, d’una ban da en l’àmbit de la

ges tió es por ti va de l’Administració (Ajun ta -

ments, Di pu ta cions, Con se lle ries d’Esport)

en re gu lar-se per part d’aquella les ti tu la -

cions que han de pos seir els tècnics (sen se

una ti tu la ció es pe cí fi ca en ca ra en molts

dels ca sos, o amb mèrits de ve ga des dub to -

sos) que avui ocu pen aquests llocs, o que

en ca ra no han es tat de fi nits en la Re la ció

de Llocs de Tre ball; i d’una al tra ban da, en

pas sar el ma teix en l’àmbit pri vat amb els

gim na sos i cen tres de “con di cio na ment fí -

sic” i ins tal·la cions es por ti ves en ge ne ral

(Va lle jo Ló pez, 1998). 

Les sor ti des pro fes sio nals te nen des de

cada ins ti tu ció una vi sió més am bi cio sa i

àmplia. Els nous plans d’estudi han obert

l’espai pro fes sio nal de tal ma ne ra que els

iti ne ra ris es pe cí fics cu rri cu lars din tre dels

nous plans d’estudi ofe rei xen a l’alumne la

pos si bi li tat de guiar el seu cu rrí cu lum cap a

l’especialització en una àrea con cre ta, mit -

jan çant l’elecció de matè ries op ta ti ves en -

qua dra des din tre d’un iti ne ra ri es pe cí fic cu -

rri cu lar. Aquests iti ne ra ris pre te nen de do -

tar l’alumne de les ca pa ci tats ne cess àries

per de sen vo lu par-se amb més eficà cia en

una par cel·la pro fes sio nal de ter mi na da (Ló -

pez i Almen dral, 2001). 

Aques tes grans àrees al vol tant de les

quals es ver te bra l’especialització cu rri cu -

lar són: 

a) Edu ca ció.

b) Ren di ment.

c) Ges tió.

d) Lleu re, re crea ció i sa lut.

Com a exem ple, la Fa cul tat de Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i l’Esport de la Uni ver si tat

de Gra na da, plan te ja, des del nou pla

d’estudis que s’està im plan tant en base al

RD 1670/1993 de 24 de se tem bre, les sor -

ti des pro fes sio nals se güents, per als seus

Lli cen ciats en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i 

de l’Esport (LCAFE):
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DOCÈNCIA

n Docè ncia de l’Educació Fí si ca din tre del

Sis te ma Esco lar. 

n Docè ncia de l’Educació Fí si ca i l’Esport

fora del Sis te ma Esco lar. (Pa tro nats, fun -

da cions es por ti ves, Gim na sos, etc ète ra) .

n Docè ncia a les Esco les de For ma ció

d’entrenadors es por tius. 

n Docè ncia en la for ma ció d’animadors so -

cioes por tius. 

ENTRENAMENT ESPORTIU

n Entre na dor es por tiu.

n Pre pa ra dor fí sic.

n Di rec ció Tècni ca en en ti tats es por ti ves.

GESTIÓ ESPORTIVA

n Di rec ció de Mo ni tors i Ani ma dors Espor -

tius. 

n Di rec ció i Ges tió en en ti tats pri va des.

n Di rec ció en Cen tres Esco lars.

RECREACIÓ

I TEMPS LLIURE

n Di rec ción de Mo ni to res y Ani ma do res De -

por ti vos.

n Di rec ció de cam pan yes d’activitats de

lleu re i temps lliu re.

ACTIVITAT FÍSICA

PER A LA SALUT

n Ree du ca dor Mo tor.

n Espe cia lis ta en Acti vi tat Fí si ca Adap ta da

per a po bla cions es pe cials.

n Espe cia lis ta en Acti vi tat Fí si ca per a

adults i per so nes grans.

La Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport de la

Uni ver si tat de Cas te lla-la Man xa fa una

pro pos ta d’itineraris al vol tant de tres ei xos

fo na men tals:

a) Edu ca ció Fí si ca es co lar.

b) Ren di ment Espor tiu.

c) Acti vi tat Fí si ca, Sa lut i Re crea ció.

En l’àmbit de la Co mu ni tat Eu ro pea,

l’observatori eu ro peu de la col·lo ca ció en

l’esport, per tan yent a l’Eu ro pean Net work

of Sport Scien ces Insti tu tes, va ela bo rar, el 

1999, un in for me so bre l’estat de l’esport

en re ferè ncia als sec tors que ofe rei xen

col·lo ca ció i quins eren els sec tors im pli -

cats; va arri bar a les con clu sions se güents,

en vis ta a la mi llo ra i el de sen vo lu pa ment

del mer cat la bo ral en ac ti vi tats es por ti ves,

tra duï des en qua tre punts fo na men tals:

n De sen vo lu par el sec tor per a l’or ga -

nització de re la cions en tre els ope ra dors

es por tius, i de sen vo lu par ac ti vi tats es -

por ti ves amb una vi sió ge ne ra do ra

d’efectes econò mics i un be ne fi ci so cial i

cul tu ral, din tre de la unió eu ro pea, que

abas ti la cons truc ció d’un sis te ma, tot as -

se gu rant re la cions com ple ment àries en -

tre ope ra dors as so cia tius (mo vi ments es -

por tius), ope ra dors pú blics (au to ri tats lo -

cals i re gio nals, go vern cen tral), i ope ra -

dors co mer cials (es port d’esbarjo o com -

pan yies de temps lliu re). Les tas ques

d’aquests ope ra dors han d’ésser es pe ci fi -

ca des o rea fir ma des.

n Impul sar les ha bi li tats dels re cur sos hu -

mans en el sec tor as so cia tiu per pro -

mou re el de sen vo lu pa ment so cial. El

mo vi ment es por tiu està pa tint una cri si

din tre d’Europa res pec te a les se ves

tas ques i or ga nit za ció. Aquest tro ba di -

fi cul tats en el fet de com de sem pa lle -

gar-se amb la di ver si fi ca ció en les for -

mes de pràcti ca es por ti va i l’abús del

seu fun cio na ment de mocr àtic. La so lu -

ció pas sa per la pro fes sio na lit za ció de

la gent que es tro ba en l’àmbit de les as -

so cia cions es por ti ves.

n Cons truir un sec tor es por tiu pro fes sio -

nal i sec tors re la cio nats amb els es ports 

com un pre re qui sit per mi llo rar la qua li -

tat de la col·lo ca ció en l’esport. El món

de l’esport ba sat en vo lun ta ris no re mu -

ne rats no sem pre dóna la ta lla en el que 

ne ces si tem vers la pro fes sio na lit za ció,

es pe cial ment res pec te del punt de vis ta 

de l’Esta tut dels Tre ba lla dors. Les re -

mu ne ra cions sen se de cla rar, o fora de

les re gles d’un con trac te la bo ral, amb

un des greu ge als drets bàsics dels tre -

ba lla dors són tam bé mas sa fre qüents.

Els con trac tes in con tro lats a temps par -

cial que fan de na tu ra le sa tem po ral

aques ta mena de con trac tes de l’àmbit

es por tiu fa que es tin gui un baix o nul

re co nei xe ment del pa per po ten cial dels

sin di cats i del dià leg so cial en el sec tor

es por tiu. 

n Mi llo rar les re la cions en tre pràcti ques i

col·lo ca ció i la ca pa ci tat per a la in te gra -

ció ocu pa cio nal en el sec tor es por tiu. La

in te gra ció ocu pa cio nal de jo ves en com -

pan yies i as so cia cions es por ti ves so vint

es fa sota con di cions molt di fí cils. Els jo -

ves que fi na lit zen els seus es tu dis uni -

ver si ta ris en ge ne ral es tan poc pre pa rats 

per exer cir la seva pro fes sió din tre d’una

or ga nit za ció es por ti va i, en con se qüèn -

cia, cal dria fo men tar con ve nis en tre uni -

ver si tat i em pre sa per a la mi llo ra pro fes -

sio nal d’aquests es tu diants.

Conclusió: futurs sectors
generadors de col·locació
i accions per aconseguir-les

Ara com ara es tem vi vint les úl ti mes con -

vul sions de la docè ncia com a sec tor pri -

ma ri que ofe reix col·lo ca ció; des de fa

qua tre anys, la im plan ta ció de la LOGSE

als seg ments d’edat de què s’ocupa el

LCAFE (1r, 2n, 3r, 4t d’ESO en l’ac -

tualitat, l’any vi nent arri ba als bat xi lle -

rats), l’educació se cund ària obli gatò ria

ha pro vo cat que tots els aca bats de ti tu lar

s’incorporin ràpi da ment al sis te ma edu -

ca tiu i que amb prou fei nes hi hagi atur re -

gis trat com a mit jan dels 90, però un cop

ja co berts tots els llocs, i ha vent-se creat

més fa cul tats que pròxi ma ment co men ça -

ran a en viar lli cen ciats al mer cat de tre -

ball, aquest mi rat ge de ple na ocu pa ció

de sa pa rei xerà, i co men çarà real ment l’a -

tur en la nos tra pro fes sió.

En vis ta del que han ex po sat els au tors an -

te riors, en te nem que les ini cia ti ves per en -

ca rri lar aquest flux de lli cen ciats hau rien de 

cen trar-se a: Per a la mi llo ra pro fes sio nal

dels nos tres ti tu lats, és prio ri ta ri: 

n Orde nar el sec tor pro fes sio nal de l’àmbit

de l’activitat fi si coes por ti va, mit jan çant

l’adequació de per fils pro fes sio nals a

cada ti tu la ció.

n Acon se guir que les ad mi nis tra cions

pú bli ques dei xin de ju gar amb l’am -

bigüitat i/o amb el buit le gis la tiu exis -

tent i de mos trin la seva sen si bi li tat i ca -

pa ci tat le gis la ti va, re gu lant el camp

pro fes sio nal, a tra vés de les Lleis de

l’Esport a les Co mu ni tats Autò no mes,

que no no més re gu lin l’àmbit pro fes sio -

nal, sinó que a més a més mar quin les

com petè ncies i san cio nin els ac tes de

ne gligè ncia i “in tru sis me pro fes sio nal”

que, en ca ra avui, abun den al mer cat de 

l’activitat fi si coes por ti va. (Com a exem -

ple, en el cas d’Andalusia, la llei de

l’Esport es po dia ha ver rea lit zat, per què 
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en un dels seus ar ti cles es par la de les

ti tu la cions uni ver sità ries re la cio na des

amb l’activitat fí si ca i l’esport). Per

acon se guir això que hem enun ciat al

punt an te rior con si de rem ne cess ària

una pre dis po si ció fa vo ra ble per part

dels di ver sos es ta ments de l’Ad mi -

nistració im pli cats, de ma ne ra que es

com plei xi amb el man dat de la Cons ti -

tu ció, tal com afir ma Roca Jun yent

(2000): “La ine xistència de re gu la ció i

la trans cendència que ha ad qui rit en

els nos tres dies la pràcti ca de l’esport,

acon se llen i jus ti fi quen ple na ment la

ne ces si tat d’una re gu la ció com ple ta i

sis temà ti ca amb el rang nor ma tiu exi -

git pel ci tat art. 36 de la nor ma cons ti -

tu cio nal.”

Per fer-ho, en lloc del co mu na ment

ano me nat Esta tut Pro fes sio nal es fa ne -

cess ària la “Llei re gu la do ra de l’exercici 

de les pro fes sions ti tu la des de lli cen ciat 

en edu ca ció fí si ca i lli cen ciat en cièn -

cies de l’activitat fí si ca i de l’esport”. 

n Acon se guir d’introduir no ves sor ti des

pro fes sio nals d’acord amb la for ma ció

del LCAFE; com a exem ple, en aquest

sen tit, apor tem la fi gu ra del “Per so nal

Trai ner” (Entre na dor Per so nal) d’USA,

 i que con sis teix a do nar su port pro fes sio -

nal a un usua ri que de sit ja un ni vell

òptim de con di ció fí si ca. És una de les

sor ti des que ara per ara s’estan in troduint 

a Espan ya, en ca ra que és cert que a les

ciu tats amb zo nes d’important ni vell ad -

qui si tiu, i és una col·lo ca ció del sec tor

pri ma ri a jut jar pels sa la ris que s’estan

pa gant a aquests profes sionals. 

n Entrar com a LCAFE dins de l’àmbit de

la sa lut i de la qua li tat de vida, fent

ofer tes de pro gra mes d’activitat fí si ca i 

ate nent a la mi llo ra d’aquesta; aques ta

sor ti da pro fes sio nal té el gran avan tat ge 

que abas ta tots els sec tors de po bla ció,

in de pen dent ment del ni vell so cial, edat 

i ne ces si tats econò mi ques, però sem -

pre i quan tin guem prou ha bi li tat i pre -

pa ra ció per no en trar en con flic te pro -

fes sio nal amb al tres col·lec tius de cièn -

cies de la sa lut, amb per fils pro fes sio -

nals, si més no, molt més de fi nits que

els nos tres (met ges, in fer mers, fi sio te -

ra peu tes). El ma teix pot afir mar-se de

l’àmbit del Lleu re, del Tu ris me Actiu i

de l’Esbarjo.

n Uti lit zar les no ves tec no lo gies com un

ele ment de co mu ni ca ció i de sen vo lu pa -

ment pro fes sio nal, de tal ma ne ra que

s’o fe rei xi la pos si bi li tat de col·lo ca ció

(au too cu pa ció i exer ci ci lliu re de la pro -

fes sió) fent ser vir INTERNET com a mitjà

d’o fer ta d’ac ti vi tats (dis seny de pro gra -

mes d’en tre na ment a usua ris de la xar xa,

ven da d’ac ti vi tats de lleu re i re crea ció) o

tam bé dis sen yant i pro gra mant apli ca -

cions in form àti ques per a tots els àmbits

de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Es port, tot im -

ple men tant ei nes mul timè dia per dis sen -

yar pro gra mes d’en trenament per so na lit -

zats, Uni tats Didà cti ques, ei nes per al

con trol de l’en trenament en l’Alt Ren di -

ment Espor tiu.
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