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Doc tor en Fi lo so fia i Lle tres. Psi co lo gia
Cap del De par ta ment de Cièn cies So cials
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya-Bar ce lo na

Re sum
Els cen tres de for ma ció dels pro fes sio nals

uni ver si ta ris en cièn cies de l’ac ti vi tat fí si -

ca i l’es port te nen, al meu en ten dre, tres

grans rep tes plan te jats. 

El pri mer és as su mir la mul ti dis ci pli na -

rie tat dels es tu dis de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port i el plan te ja ment tec nolò gic de

la ca rre ra que s’hi rea lit za. El se gon és

rea fir mar-se en el cen tra ment pro fes -

sio nal en l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i

con tem plar l’e xistència de l’e du ca ció

per a la sa lut com una nova di men sió

edu ca ti va, com ple ment ària però di fe -

rent de l’e du ca ció fí si ca. El ter cer és

ofe rir, des del nu cli cen tral de l’e du ca -

ció fí si ca però coor di na da ment amb les

al tres cièn cies i tec no lo gies, unes for -

ma cions bàsi ques que co brei xen to tes

les ne ces si tats que s’ha creat al vol tant

de l’ac ti vi tat fí si ca, el de port i l’es port i, 

com ple ment ària ment, ofe rir cur sos

d’es pe cia lit za ció par tint d’a que lles for -

ma cions bàsi ques.

Pa rau les clau

Esport, Acti vi tat Fí si ca, Cièn cies, Edu ca -

ció Fí si ca, Edu ca ció per a la Sa lut

L’ac ti vi tat fí si ca i l’es port és un àmbit

d’ac cions in di vi duals i gru pals de la nos tra 

so cie tat, però tam bé un uni vers d’es tu di i

d’in ter ven ció pro fes sio nal. Un rep te per -

ma nent d’a quest uni vers d’es tu di és pro -

cu rar la mi llor or ga nit za ció cien tí fi ca i una 

bona ofer ta pro fes sio nal per aten dre les

de man des d’a quell àmbit.

La crea ció dels ins ti tuts na cio nals d’e -

ducació fí si ca i, pos te rior ment, d’al tres

 centres que ator guen ara el tí tol de “Lli -

cen ciats en cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port” són un re fe rent i un co rre lat de la

im portància que les cièn cies i les pro fes -

sions de di ca des a l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port han anat ad qui rint so bre tot en els úl -

tims cin quan ta anys. Però tam bé, com el

ma teix can vi de nom in di ca, són una mos -

tra del pas d’u na for ma ció res trin gi da a

l’e du ca ció fí si ca cap a una for ma ció en un

camp am pli de cièn cies teò ri ques i apli ca -

des. És pre ci sa ment en aquest punt en el

que aquest ar ti cle vol in ci dir. En efec te,

par lar de “cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port” sen se es pe ci fi car qui nes cièn cies 

i qui nes for ma cions pro fes sio nals es pro -

po sen no sig ni fi ca molt. Ma xi me si no es

diu res so bre què ha can viat res pec te de

l’èpo ca en què els es tu dis s’a no me na ven

d’e du ca ció fí si ca, sim ple ment.

Els ins ti tuts o fa cul tats que do nen aquell 

tí tol de “Lli cen ciat en cièn cies de l’ac ti -

vi tat fí si ca i l’es port” s’es truc tu ren en un

pla d’es tu dis que dóna una for ma ció

bàsi ca i pos te rior ment una for ma ció es -

pe cia lit za da que pre tén co brir les de -

man des pro fes sio nals que van sor gint en 

la so cie tat. A ni vell de jus ti fi ca ció teò ri -

ca d’a quests es tu dis, però, no exis teix

un dis curs que els in te gri a l’en tra mat

or ga nit za tiu de la cièn cia ge ne ral o

aquest és, en tot cas, un rep te pen dent.

En aquest sen tit, re fe rei xo el tre ball de

Ro drí guez (1998) com un ex po nent

de la va rie tat de plan te ja ments ac tuals

so bre aque lla jus ti fi ca ció teò ri ca.

Aquest es crit vol pre sen tar, doncs, una

pro pos ta marc d’or ga nit za ció cien tí fi ca i

pro fes sio nal de l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca 

i l’es port i amb aquest ob jec tiu pre sen -

tem tres qua dres que re cu llen els trets

 essencials de la pro pos ta i, a par tir d’a -

quests, or ga nit zem els dis curs més re fle -

xiu i jus ti fi ca tiu.

Pre nent com a punt de par ti da la idea se -

gons la qual l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port exi -
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Abstract

It is argued that the university centers of physical activity and sports have three main challenges or goals. The first one is to assume a multidisciplinary approach

to that subject and also assume the technological orientation of the studies that they offer. The second is to distinguish between Physical Education and Health

Education and continue focusing their attention on the former, even when accepting that both are complementary. The third goal of those centers consists in

offering professional teaching centered on physical education and sport training, but also to offer other professional curricula, coordinately with other sciences

and technologies, in other to satisfy the needs created by the development of physical activities and sports in our society.
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geix un es tu di mul ti dis ci pli nar vaig pro po -

sar, en un tre ball an te rior (Roca, 1997),

una clas si fi ca ció de les cièn cies en ge ne ral

i en la seva de di ca ció a aquell àmbit. En

aques ta pro pos ta que po deu tro bar re su -

mi da en el qua dre 1, clas si ficà vem les

cièn cies se gons dos grans cri te ris: se gon

els ob jec tius d’a ques tes i se gons el ni vell

fun cio nal en què se cen tra ven. Quant al

pri mer cri te ri, as sen yalà vem que exis tien

cièn cies mor folò gi ques, cièn cies fun cio -

nals, cièn cies tec nolò gi ques i cièn cies o

dis ci pli nes for mals. Quant al se gon cri te ri,

par tíem de l’e xistència de qua tre ni vell fun -

cio nals dels quals res po nien les cièn cies

teò ri ques o bàsi ques, com ara la fí si ca, la

bio lo gia, la psi co lo gia i la so cio lo gia.

Aques ta con cep ció ge ne ral de la cièn cia té 

unes con se qüèn cies que jut jo re lle vants

de cara a la de de fi ni ció de les cièn cies de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.

Pri mer. Cal re con èi xer que pràcti ca ment

to tes les cièn cies que fi gu ren en el qua dre

són es tu dio ses po ten cials d’a quell àmbit.

Quan to tes aque lles cièn cies se cen tren en 

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ho re co nei xen i

nor mal ment ho fan ex plí cit. Això no obs -

tant no dei xen de ser les ma tei xes cièn cies 

que s’a pli quen a l’es tu di d’al tres àmbits.

Un ex po nent ac tual d’a quest plan te ja -

ment és el fet per Bou chard, McPher son i

Tay lor (1991) els quals iden ti fi quen

l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i pre -

sen ten la ma jo ria de cièn cies que s’hi de -

di quen, a ban da de de ta llar-lo. Pre nent

aque lla con cep ció de les cièn cies que es

de fi nei xen per la pers pec ti va que adop ten

en l’es tu di dels fenò mens na tu rals, no té

cap sen tit for mu lar una cièn cia úni ca i

sin gu lar de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. Un

àmbit o sec tor de l’ac ti vi tat hu ma na i na -

tu ral en ge ne ral no de fi neix una cièn cia.

Per aques ta raó re but gem que es pu gui

par lar d’u na cièn cia pròpia de la mo tri ci -

tat, o de la pra xis o l’ac ció mo triu, o del

mo vi ment. Dit amb al tres pa rau les: és

inac cep ta ble que es de fi nei xin cièn cies

se gons l’àmbit al què s’a pli quen en ca ra

que, a efec tes coor di na tius, es pu gui par -

lar de cièn cies del mo vi ment, de l’ac ti vi tat 

fí si ca o de l’es port.

Se gon. Cal te nir en comp te que el nom de

cièn cia in clou di fe rents ob jec tius i di fe -

rents mèto des o pro ce di ments d’es tu di i

ac tua ció. En aquest sen tit es dis tin geix

en tre cièn cies mor folò gi ques, cièn cies

fun cio nals, cièn cies tec nolò gi ques i dis ci -
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CIÈN CIES MOR FOLÒ GI QUES CIÈN CIES FUN CIO NALS

CIÈNCIES

TECNOLÒGIQUESDIS TRI BU CIÓ COM PO SI CIÓ MA NE RES QUA LI TAT QUAN TI TAT EVO LU CIÓ

Geo gra fia

hu ma na

De mo gra fia

Antro po lo gia

i na rra cions

hist òri ques

Lin güís ti ca

sincròni ca

i diacr òni ca

So cio lo gia

Eco no mia

Lleis

so ciolò gi ques

Hist òria Po lí ti ca

Psi co lo gia

di fe ren cial

sincròni ca

i diacr òni ca

Psi co lo gia

com pa ra da

Psi co pa to lo gia

Psi co lo gia Lleis

psi colò gi ques

Psi co lo gia

evo lu ti va

Edu ca ció

Geo gra fia

ani mal i ve ge tal

Ana to mia

Class.

Zoolò gi ques

i botà ni ques

Des crip cions

etolò gi ques

Bio lo gia

Fi sio lo gia

Lleis

biolò gi ques

Bio lo gia

 evo lu ti va

i del crei xe ment

Me di ci na

Geo gra fia fí si ca Mi ne ra lo gia

Geo lo gia

Astro no mia

 i Cos mo lo gia

Fí si ca i Quí mi ca Lleis fí si ques

i quí mi ques

Hist òria

de l’u ni vers

Inform àti ca

Engin ye ria

Arqui tec tu ra

Lògi ca Ma temà ti ca

Dis ci pli nes For mals

n QUADRE 1.
Clas si fi ca ció ge ne ral de les cièn cies.



pli nes for mals. Cen trant-nos di rec ta ment

en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, cal 

re con èi xer l’e xistència d’a que lla di ver si tat

cien tí fi ca. En pri mer lloc hi ha dis ci pli nes

com l’a na to mia, la psi co lo gia di fe ren cial,

l’an tro po lo gia o la geo gra fia que re pre sen -

ten una apro xi ma ció des crip ti va a la na tu -

ra le sa quan re fe rei xen i clas si fi quen la

cons ti tu ció dels or ga nis mes, les ma ne res

de com por tar-se dels in di vi dus o els cos -

tums dels grups o la dis tri bu ció de les ins -

tal·la cions es por ti ves en un te rri to ri. En

se gon lloc, hi ha les cièn cies que pro cu ren 

rea lit zar una re pre sen ta ció teò ri ca de com 

fun cio na l’ho me –par ti cu lar ment l’ho me

que fa es port– des d’un punt de vis ta fí sic

–per exem ple,  bio mecà ni ca–, des d’u na

pers pec ti va biolò gi ca –per exem ple, fi sio -

lo gia de l’e xer ci ci o fi sio lo gia sen so rial–

des d’un punt de vis ta psi colò gic –per

exem ple, psi co lo gia de la per cep ció o

de l’en te ni ment humà– o des d’un punt de 

vis ta so ciolò gic –per exem ple, so cio lo gia

de les or ga nit za cions es por ti ves. Aques tes 

cièn cies fun cio nals pro cu ren en ten dre tot

l’en tra mat fun cio nal que dis tin geix els di -

fe rents ni vells d’or ga nit za ció de la na tu ra -

le sa hu ma na i, a més, pro cu ra ex pli car-ne 

la va ria ció quan ti ta ti va i els seus de sen vo -

lu pa ments. En ter cer lloc, hi ha les dis ci -

pli nes tec nolò gi ques que se cen tren en la

in ter ven ció so bre els fenò mens fí sics,

biolò gics, psi colò gics i so ciolò gics que

afec ten l’ho me que fa es port. D’a quí sor -

gei xen cièn cies apli ca des –engi nyeria,

me di ci na, edu ca ció i po lí ti ca– que, lli ga -

des a les cièn cies fun cio nals bàsi ques es

con cre ten i es for mu len ate nent al ni vell

fun cio nal al qual s’a pli quen. No cal dir

que el seu de sen vo lu pa ment és el que in -

te res sa es pe cial ment als pro fes sio nals de

l’e du ca ció fí si ca, l’en tre na ment es por tiu i

de més tècnics es por tius, en ge ne ral. Hi

tor no més en da vant.

Cal te nir en comp te, per úl tim, que les dis -

ci pli nes for mals com la lògi ca i la ma -

temà ti ca són cièn cies en el sen tit que in -

ter ve nen en el pro cés de co nei xe ment

però que –di rec ta ment– no pro duei xen co -

nei xe ment. Per això se les ano me na so vint 

“dis ci pli nes” cien tí fi ques. Cal con ve nir,

d’al tra ban da, en què aques tes dis ci pli nes 

són co mu nes a les ac tua cions en to tes les

cièn cies pròpia ment di tes.

Ter cer. La idea de mul ti dis ci pli na rie tat no

és una qües tió de gran di lo qüèn cia o de retò -

ri ca; és l’ex pres sió de la di ver si tat cien tí fi ca

ge ne ral i la que hi ha sota el tí tol de Cièn cies 

de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport i que qua li fi ca,

ac tual ment, una lli cen cia tu ra o iden ti fi ca

unes fa cul tats o ins ti tuts uni ver si ta ris. Hi ha 

di fe rents ma ne res de des criu re, d’a na lit zar i 

d’ac tuar so bre l’in di vi du o grups d’in di vi dus

que es mouen i fan es port i cada una d’e lles

és ne cess ària se gons els seus ob jec tius i

mèto des. Per aques ta raó, tam bé, cal re but -

jar la idea d’u na cièn cia úni ca o nu clear de

la mo tri ci tat, però a més a més, cal con si -

de rar el fet que quan es par la de com ple xi -

tat –cosa ha bi tual en els úl tims temps en

l’àmbit de l’es port– el pri mer que s’hau ria

de te nir en comp te és la com ple xi tat de la

cièn cia en la seva ac tua ció cog nos ci ti va.

Com ple xi tat que no és ar bitr ària sinó que

res pon a l’en tra mat fun cio nal de la na tu ra -

le sa que s’ha anat ob ser vant al llarg de la

hist òria de la cièn cia.

El qua dre 2 de sen vo lu pa el ni vell fun cio -

nal que ocu pen la psi co lo gia i l’e du ca ció

al qua dre 1. Aquest ni vell fun cio nal ha es -

tat re co ne gut tra di cio nal ment i ho és en la

pràcti ca quan psicò legs i edu ca dors s’a -

do nen que to quen el ma teix uni vers fun -

cio nal. D’u na ma ne ra equi va lent a com

so ciò legs i po lí tics  o fi siò legs i met ges s’a -

do nen que te nen en comú un de ter mi nat

uni vers de co ses. No en tra rem en aques ta

qües tió, que sem bla cla ra i està àmplia -

ment ac cep ta da, més enllà del fet que

exis tei xen te mes a de li mi tar i a de ba tre,

tant en la de fi ni ció de la psi co lo gia com en 

la de l’e du ca ció. Vull,  però, plan te jar una

de fi ni ció de psi co lo gia que té unes con se -

qüèn cies teò ri ques i pro fes sio nals so bre

l’e du ca ció i par ti cu lar ment so bre la de fi ni -

ció de l’e du ca ció fí si ca.

En un al tre lloc (Roca, 1999) hem jus ti fi -

cat a bas ta ment la se güent de fi ni ció de

psi co lo gia: l’es tu di de la fun cio na li tat as -

so cia ti va que sig ni fi ca l’a dap ta ció dels

or ga nis mes vius a les fun cio na li tats

biolò gi ca, fisi coquí mi ca i so cial que pre -

si dei xen la seva existència. Dei xant de

ban da el tema nu clear de la fun cio na li tat

as so cia ti va, aquesta de fi ni ció plan te ja

amb cla re dat que hi ha tres gran uni ver sos 

adap ta tius de base psi colò gi ca: 

L’a dap ta ció a les con di cions de vida, que

fun cio nal ment ano me nem con di cio na ment 

i que, amb ca te go ria de pro cés i ac ció, re -

fe rim com a for ma ció d’hàbits. 

L’a dap ta ció a l’or dre fí sic i quí mic de la na -

tu ra le sa, que fun cio nal ment ano me nem

per cep ció i que, amb ca te go ries de pro cés i 

d’ac ció, ano me nem apre nen tat ge d’ha bi li -

tats o con duc tes per cep ti vo mo trius.

L’a dap ta ció a les con ven cions so cials,

que fun cio nal ment ano me nem en te ni -

ment i que, amb ca te go ries de pro cés i

d’ac ció, ano me nem es ta bli ment de sa -

bers in te rac tius i cog nos ci tius.

Aquests tres uni ver sos d’a dap ta ció exi -

gei xen guiat ge i ins truc ció i això és el

que dóna peu a l’e xistència de l’e du ca -

ció en tres àmbits ben di fe ren ciats: l’e -

du ca ció biolò gi ca o per a la sa lut, l’e du -

ca ció fí si ca o fí si co quí mi ca i l’e du ca ció

so cial. Aques ta úl ti ma és la re lle vant per 

a un ani mal so cial com som els hu mans

i in clou l’e du ca ció cog nos ci ti va –que és

el gruix de l’e du ca ció ac tual– i l’e du ca -

ció in te rac ti va. Però està clar que no és

l’ú ni ca di men sió d’e du ca ció, d’a cord

amb aque lla con cep ció tri di men sio nal

de la psi que hu ma na. Tam bé hi ha l’e -

du ca ció fí si ca i l’e du ca ció per a la sa lut,

així: cla ra ment di fe ren cia des se gons la

fi na li tat ajus ta ti va.

So bre aquestes dues di men sions edu ca ti -

ves cal fer memò ria i des ta car que els ins -

ti tuts d’e du ca ció fí si ca es va ren plan te jar,

tal com el nom ho in di ca, com un àmbit

edu ca tiu di fe ren ciat però ne ces sa ri, enar -

bo rant la idea d’u n sen tit més am pli d’e -

du ca ció, que su pe rés la for ma ció mar ca -

da ment cog nos ci ti va dins dels ob jec tius

le gí tims de l’e du ca ció so cial de l’es co la

tra di cio nal. 

S’ha dit i s’ha par lat de mol tes ma ne res,

però cal dir que, avui en dia, hi ha un
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PSICOLOGIA EDUCACIÓ

Ente ni ment ® Edu ca ció so cial

Per cep ció ® Edu ca ció fí si ca

Con di cio na ment ® Edu ca ció biolò gi ca

n QUADRE 2.
Fun cio na li tats psi colò gi ques bàsi ques i de fi ni -
ció d’àmbits edu ca tius i d’en tre na ment es -
portiu.



uni vers d’a dap ta ció i d’in ter ven ció edu -

ca ti va ní ti da ment di fe ren ciat, que en

pro pie tat ano me nem edu ca ció fí si ca i

que in clou com a mí nim l’a ten ció als se -

güents ob jec tius, ac cions i pro ces sos

adap ta tius:

 

n Bi pe des ta ció. Ca mi nar, có rrer, sal tar.

Equi li brar-se. Coor di na cions ge ne rals

de l’or ga nis me en el medi te rres tre i

aquà tic.

n Coor di na cions ocu loma nuals. Rea lit za -

ció de la pin ça. Esta bli ment de la do -

minà ncia la te ral. Inde pendència de mo -

vi ments coor di na tius.

n Ha bi li tats per a ves tir-se i des ves -

tir-se.

n Constàncies per cep ti ves I (Fí si ques):

rit me i me lo dia. Orien ta ció en l’es pai i el 

temps, en ge ne ral.

n Constàncies per cep ti ves II (Fí si ques):

constància de la mida, de la for ma, del

co lor, de la tex tu ra, etc. Vi sió en pro fun -

di tat.

n Constàncies per cep ti ves III (Quí mi -

ques): constàncies per cep ti ves de l’o lor

i el gust.

n Per cep ció del mo vi ment dels ob jec tes i

del pro pi sub jec te. Se gui ment i in ter -

cep ció d’ob jec tes. Mo vi ment i equi li bri

del pro pi sub jec te. Con duc ció de en -

ginys mòbils i d’au tomò bils.

n Ha bi li tats tècni ques es por ti ves. Espe -

cia lit za ció es por ti va.

n Ha bi li tats tècni ques ar tís ti ques. Espe -

cia lit za ció ar tís ti ca.

n Ha bi li tats tècni ques pro fes sio nals.

Espe cia lit za ció pro fes sio nal.

n Ha bi li tats es pe cí fi ques per a dis mi nuïts

sen so rials i mo tors.

n Man te ni ment d’ha bi li tats a la ter ce ra

edat.

Quan s’ha par lat d’e du ca ció fí si ca s’ha

par lat de les con duc tes que aca bem de

 referir en aquest llis tat. Aquest es pot am -

pliar i, so bre tot, es pot de ta llar i es pe ci fi -

car d’u na ma ne ra pràcti ca ment il·li mi ta -

da. Aquest és l’u ni vers que vol aten dre l’e -

du ca ció fí si ca, està clar.

Aquest uni vers d’a dap ta ció és cla ra ment

di fe ren cia ble, però, de l’a dap ta ció biolò gi -

ca o per a la sa lut, en ca ra que avui en dia

es con fon guin i s’a tri buei xi  a l’e du ca dor

fí sic la res pon sa bi li tat de la seva for ma -

ció, par ti cu lar ment a les es co les. 

En aquest sen tit, el pri mer que cal dir és

que hi ha un uni vers di fe ren ciat d’a dap ta -

ció psí qui ca i hu ma na que ano me nem

adap ta ció biolò gi ca i que sig ni fi ca viu re

amb sa lut en allò que depèn de l’ac ció de

cada or ga nis me in di vi dual. Els con tin guts

d’a ques ta di men sió adap ta ti va i edu ca ti va 

hu ma nes són clars:

n Rit me de vida: Ajust als ci cles d’a li men -

ta ció, cir ca dians, es ta cio nals, la bo rals,

de com pe ti ció es por ti va, etc.

n Die ta: Iden ti fi ca ció dels ali ments i els

seus efec tes. Iden ti fi ca ció dels fàrmacs, 

les dro gues i els seus efec tes. Plan tes

me di ci nals. Die tes es pe cí fi ques per a

l’es forç i al tres mo ments vi tals. Cul tu ra

cu linà ria.

n Hi gie ne. Rea lit za ció ade qua da de les

ne ces si tats fi siolò gi ques bàsi ques i de

la ne te ja i man te ni ment cor po ral. Hi gie -

ne i sa lut se xual.

n Ves tir. Adap ta ció al fred i a la ca lor, etc. 

Se lec ció de la roba. Equi pa ments es -

por tius i pro fes sio nals, etc.

n Au to cu ra. Hàbits de re la xa ció i co nei -

xe ments de les si tua cions que la fa ci li -

ten. Banys i ac ti vi tats aquà ti ques. Ac -

tivitats fí si ques per a la sa lut. Hàbits

 específics d’au to cu ra (dents, pell,

peus, ca bells, etc.).

n Emo cio na li tat. Hàbits per a afron tar si -

tua cions de dany org ànic i al tres: ac ci -

dents, le sions, frus tra cions, etc. Pri -

mers au xi lis. Edu ca ció en re duc ció de

l’an sie tat, con tra con di cio na ments, au -

tocontrol emo cio nal. Con di cio na ment 

po si tiu (ape ti tiu) i ne ga tiu (aver siu).

n Hàbits de tre ball i es tu di. Au to re gu la ció

de l’ac ti vi tat i el des cans.

n Cura de si ma teix en am bients nous,

viat ges.

n Se xua li tat. Di ferè ncies se xuals anatò mi -

ques i fun cio nals. Co nei xe ment del ci cle

se xual humà. Cul tu rit za ció del sexe.

n Eco lo gia. Res pec te al medi am bient.

Co nei xe ment i trac te d’al tres esp ècies,

etc. Con cep ció glo bal de la vida. No -

cions bàsi ques de la in ter de pendència

fun cio nal na tu ral.

n Pre ven ció de ma lal ties.

n Re co nei xe ment del ci cle vi tal.

Aquest llis tat pre sen ta uns ob jec tius i

unes con duc tes ní ti da ment di fe ren cia bles

del llis tat d’e du ca ció fí si ca. L’e du ca ció fí -

si ca i l’e du ca ció per a la sa lut pre sen ten,

doncs, ob jec tius di fe rents i com por ten ac -

cions adap ta ti ves di fe ren cia des i, en con -

se qüèn cia, hau ria de te nir-se en comp te

de cara a la pla ni fi ca ció dels es tu dis d’e -

du ca ció. 

Està clar, d’al tra ban da, que la di men sió

d’e du ca ció prin ci pal en els hu mans que

és l’e du ca ció so cial, exer ceix un pa per

me dia dor o de guiat ge per a aque lles dues 

for mes d’a dap ta ció atès que, mit jan çant

so bre tot el llen guat ge, els sub jec tes s’ins -

truei xen i s’au toins truei xen en l’es ta bli -

ment ha bi li tats fí si ques i d’hàbits de sa lut. 

No ho to quem, però és re lle vant a tots els

efec tes. En tot cas, des ta quem la in te gra -

ció fun cio nal cog nos ci tivomo to ra que ha

vin gut re pre sen ta da, per exem ple, per l’a -

no me na da “psi co mo tri ci tat” i la in te gra ció 

fun cio nal cog ni ti voemo cio nal que avui en

dia que da molt ben re flec ti da per l’a no me -

na da “in tel·ligè ncia emo cio nal”, a ban da

de les que ja hem apun tat en el llis tat en -

tre al tres pos si bles. Pot ser, però, la in te -

gra ció fun cio nal que in te res sa més des ta -

car en el nos tre àmbit és la que es dóna en 

l’es port. L’es port és ha bi li tat fí si ca com a

eix cen tral, però tam bé és en te ni ment in -

te rac tiu –sa ber ju gar– i és tam bé hàbit

emo cio nal que exi geix una aten ció es pe -

cial, so bre tot en l’al ta com pe ti ció. Aques -

ta in te gra ció fun cio nal, com deia, és sens

dub te im por tant a l’ho ra de de sen vo lu par

una teo ria psi colò gi ca i ho és tam bé a

l’ho ra de plan te jar una ac tua ció edu ca ti va 

in te gra da. En tot cas, el que in te res sa

aquí és as sen ya lar que exis tei xen, de

base, tres grans di men sions adap ta ti ves i

edu ca ti ves que cal co brir i que aquí vo lem

des ta car l’e du ca ció fí si ca i l’e du ca ció

biolò gi ca.

A ni vell de for ma ció pro fes sio nal, cal in sis -

tir que els ano me nats “ins ti tuts na cio nals

d’e du ca ció fí si ca” va ren néi xer per co brir 

la di men sió d’e du ca ció fí si ca i no pas l’e -

du ca ció per a la sa lut. Ara sem bla que hi

ha una cons cièn cia so cial cla ra so bre la

ne ces si tat de l’e du ca ció per a la sa lut, però 

so bre aquest tema s’ha de ser clar: d’a cord

amb el nos tre plan te ja ment, l’e du ca ció fí si -

ca no és l’e du ca ció per a la sa lut; són dues

apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (60-75)

63

esport, ciència i cultura



apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (60-75)

esport, ciència i cultura

64

di men sions di fe ren cia des d’e du ca ció. Hi

ha con tac tes, és obvi, com el que es dóna

quan par lem d’ac ti vi tat fí si ca i sa lut però

aquest con tac te no de fi neix les di men sions 

ni les pot fer con fon dre. Part del pro ble ma

és que, hist òri ca ment i per part d’au tors in -

fluents, com Spen cer (1861/ 1989), es va

ano me nar edu ca ció fí si ca al que se ria edu -

ca ció per a la sa lut i en ca ra que en el se gle

vint au tors, com Ca gi gal (1986), afir ma -

ven que l’e du ca ció fí si ca era l’e du ca ció en

el mo vi ment i per al mo vi ment, la con fu sió

so bre què és l’e du ca ció fí si ca no ha can viat 

en aquest tema més ge ne ral. L’e xistència

del supò sit dua lis ta, que con cep l’ho me

com a cos i ment, ha fet que es pen sés que

a l’es co la s’e du ca va la ment i que l’e du ca -

ció fí si ca edu ca va el cos –genè ri ca ment– i

així  han po sat dins d’un ma teix ca laix co -

ses ní ti da ment di fe ren cia bles, creant con -

fu sió i con se qüents pro ble mes for ma tius i

d’i den ti tat pro fes sio nal.

La dis tin ció en tre adap ta ció biolò gi ca i

adap ta ció fí si ca en tenc que és cla ra a par -

tir de la de fi ni ció fun cio nal del psi quis me

humà que he do nat i dels ob jec tius pro po -

sats. El tema ales ho res és: les ac tuals fa -

cul tats de cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port han de for mar tam bé edu ca dors

biolò gics o per a la sa lut?  La res pos ta

tam bé és cla ra: en prin ci pi, no.  És més,

els plans d’es tu dis dels ins ti tuts i fa cul tats 

d’e du ca ció fí si ca o de les cièn cies de l’ac -

ti vi tat fí si ca i l’es port, es tan or ga nit zats

so bre l’eix de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i

no més de ma ne ra su ple ment ària s’hi in -

clouen crèdits de con ne xió en tre l’e xer ci ci

fí sic i la sa lut. Ales ho res, qui ha de rea lit -

zar l’e du ca ció per a la sa lut? Crec que és

un tema de plan te ja ment ge ne ral de l’e du -

ca ció. En aquest sen tit, cal dir que pri mer

s’hau rien d’ac cep tar les tres di men sions

adap ta ti ves del psi quis me humà que sor -

gei xen de la de fi ni ció de psi que for mu la da 

més amunt i, pos te rior ment, s’hau ria

d’ac tuar es ta blint una for ma ció dels edu -

ca dors con se qüent. Per su po sat, doncs,

que una de fi ni ció més àmplia d’a quells

ins ti tuts o fa cul tats po dria al ber gar-la.

El qua dre 3 pre sen ta les tec no lo gies fo na -

men tals i les for ma cions pro fes sio nals

bàsi ques que s’hau rien de pro gra mar per

tal d’a ten dre ade qua da ment l’u ni vers de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.

Cal dir que l’eix cen tral i de fi ni to ri de l’es -

que ma tec nolò gic i pro fes sio nal que es

pro po sa és l’in di vi du que s’a dap ta a les

lleis fí si ques. És a dir, de l’a dap ta ció hu -

ma na a l’en torn el que in te res sa és la part

en què aques ta adap ta ció es dóna res pec -

te de l’en torn fí sic i, en con se qüèn cia, que 

es pro duei xen el con junt d’a dap ta cions ci -

ta des més amunt com a adap ta ció fí si ca i

sota el nom d’ha bi li tats. Aques ta adap ta -

ció fí si ca és in ter vin gu da edu ca ti va ment,

però tam bé és ob jec te d’in ter ven ció po lí ti -

ca, mèdi ca i d’en gin ye ria. De la con si de -

ra ció ge ne ral d’a ques tes in ter ven cions és

d’on surt la pro pos ta que de ta llaré.

Edu ca ció física

Pri mer de tot hi ha un des glos sa ment del

que vol dir edu ca ció fí si ca i, so bre tot, de la

po la rit za ció so cial en torn de les ha bi li tats

fisi coes por ti ves. Aquest és el fet fo na men -

tal per a en ten dre la con ne xió en tre ac ti vi -

tat fí si ca i es port: les ha bi li tats fí si ques so -

cial ment més mag ni fi ca des són les ha bi li -

tats es por ti ves, fins al punt que, ac tual -

ment, ha bi li tats fí si ques pro fes sio nals són

con ver ti des so vint en de mos tra cions o

com pe ti cions es por ti ves (cur ses de cam -

brers, com pe ti cions de ca mio ners, etc.). 

En aquest des glos sa ment la pri me ra for -

ma ció pro fes sio nal que es pro po sa és la

d’“Edu ca dor Fí sic”. Aquest tècnic hau ria

d’as su mir, com de fet està as su mit ac tual -

ment, el guiat ge en to tes les ha bi li tats per -

cep ti vomo trius bàsi ques per al pro cés

d’hu ma nit za ció. La seva de di ca ció abas -

ta ria des dels re fle xos mo tors del nadó i la

seva im pli ca ció en la seva adap ta ció fí si ca 

par ti cu lar fins al do mi ni del mo vi ment del

pro pi cos i dels ob jec tes en in te rac ció. De

fet, se rien to tes les ha bi li tats del llis tat d’e -

du ca ció fí si ca, en la me su ra que in di quen

l’a dap ta ció fí si ca i quí mi ca ne cess ària per

a cada in di vi du. En con tra del que po dria

sem blar, l’u ni vers d’a ten ció és am pli i exi -

geix una for ma ció sin gu la rit za da. En efec -

te, cal pen sar, en pri mer lloc, en el con -

cep te d’e du ca dor que com por ta el de ree -

du ca dor i el d’e du ca dor es pe cial i tot l’u ni -

vers aten cio nal que s’hi obre al da rre ra

d’ells. La Lo gopè dia, com a en sen yan ça

de fo na ció és edu ca ció fí si ca, com ho és

l’en sen yan ça d’es criu re i de qual se vol tas -

ca que com por ti el gest mo triu. Cal pen sar

tam bé en l’e du ca ció mu si cal com a con -

junt d’ha bi li tats per cep ti ves i mo trius. Cal

pen sar en l’e du ca ció per a la con duc ció de 

mòbils i au tomò bils en ge ne ral. Cal pen sar 

en l’e du ca ció quí mi ca, com a sec tor fins fa 

molt poc sub es ti mat en la nos tra cul tu ra,

però que ara emer geix al vol tant de te mes

cu li na ris i de cul tu ra en un sen tit més am -

pli. Cal pen sar en les ha bi li tats d’allò que

s’ha vin gut ano me nant pre tec no lo gies i

que, en tre al tres co ses, són ha bi li tats ma -

ni pu la ti ves i coor di na ti ves.   

Sota el nom d’”Edu ca dor De por tiu” es vol

pro po sar un cu rrí cu lum for ma tiu cen trat

en el cú mul d’ha bi li tats pos si bles que es

po den rea lit zar com a ac ti vi tats re crea ti -

ves i d’es bar jo, a la cul tu ra oc ci den tal. És

un edu ca dor fí sic, ja que la fei na prin ci pal

d’a quest pro fes sio nal és en sen yar i con -

duir els sub jec tes cap el do mi ni d’ha bi li -

tats. Però és un edu ca dor fí sic amb una di -

men sió afe gi da que és la que vol in di car

l’ad jec tiu “de por tiu”. Se gons el dic cio na ri,

“de port” sig ni fi ca re crea ció i es bar jo que

es fa nor mal ment a l’ai re lliu re. L’Edu ca -

dor De por tiu se ria ales ho res un edu ca dor

per a gau dir –dit de ma ne ra pla ne ra-  amb

les ha bi li tats fí si ques i el seu do mi ni. És

evi dent, en aquest sen tit, que en base a

aques tes ha bi li tats fí si ques i al rep te del

seu do mi ni, exis teix una enor me i va ria da

ofer ta d’ac tua cions que vo len pro cu rar

això: re crea ció,  es bar jo i sa tis fac ció per

l’acon se gui ment de fi tes per so nals i gru -

pals. Cal dir que l’ob jec tiu, en aquest cas,
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no és l’ha bi li tat fí si ca però la su po sa ne -

cess ària i és a par tir d’aquesta que s’or ga -

nit zen ac ti vi tats in di vi duals i en so li ta ri, de -

mos tra cions, ex hi bi cions i altres. Do nat,

però, que exis tei xen mol tes d’a ques tes ac -

ti vi tats que es rea lit zen en grup i de ma ne -

ra coor di na da, i que es creen equips i s’or -

ga nit zen par tits, cur ses i al tres for mes de

joc, l’e du ca ció es por ti va exi geix que es tin -

guin en comp te dos as pec tes nous res pec -

te de les ha bi li tats fí si ques, i aquests són

els as pec tes tàctics i es tratè gics. El de port

és ha bi li tat fí si ca i en cada cas re que reix

una tècni ca; és a dir, rea lit zar-lo d’u na ma -

ne ra ade qua da se gons uns pa trons bio -

mecà nics,  per cep tius i se gons ho re gu len

els re gla ments, en cas d’e xis tir. Però el de -

port pot ser tam bé coor di na ció amb els al -

tres per acon se guir un ob jec tiu i pot ser en -

ca ra opo si ció a uns al tres a fi de guan -

yar-los o su pe rar-los. Això sig ni fi ca que cal

fer plans d’ac tua ció, con tem plar les con -

tingències i fins i tot fer una pre pa ra ció es -

pe cí fi ca per a cada si tua ció ge ne ral i par ti -

cu lar. Ales ho res és quan es par la d’es tratè -

gia, això és: re gu la ció de l’ac ció per pre vi -

sió cog nos ci ti va. A més a més, en aque lles

si tua cions de por ti ves en que s’en fron -

ten equips i que exis tei xen acords so bre

com coor di nar-se en l’ac ció,  ales ho res cal

in clou re la pre pa ra ció tàcti ca, és a dir,

edu car en l’en te ni ment in te rac tiu amb els

 altres.

L’es port es co lar hau ria de ser bàsi ca ment

de por tiu i, en aquest sen tit, està clar que

hau ria de ser atès per edu ca dors amb

aques ta for ma ció. Cal dir, d’al tra ban da,

que l’e nor me im portància econò mi ca que

s’a tor ga al temps lliu re i al tu ris me en la

nos tra so cie tat fa que aquest àmbit de por -

tiu hagi aga fat una gran re llevà ncia i que

exis tei xin ja edu ca dors amb for ma ció es -

pe cí fi ca que en cai xa ple na ment amb la

idea d’e du ca dor de por tiu. No més cal pen -

sar en el cú mul d’ac ti vi tats que es rea lit -

zen al medi na tu ral i en tots els es ports re -

gla men tats, però sen se una exigè ncia pro -

fes sio nal d’alt ren di ment, per ado nar-se

de l’a bast de si tua cions edu ca ti ves que

cal co brir. 

Una al tra pro fes sió edu ca ti va és l’Entre na -

dor Espor tiu. L’en tre na dor és un edu ca dor 

per al ren di ment màxim i per acon se guir

guiar in di vi dus a fi que si guin o bé cam -

pions o bé se si tuïn en una elit pro fes sio -

nal d’un es port en con cret. L’Entre na dor

Espor tiu ha de tre ba llar en el marc d’u na

fe de ra ció es por ti va que or ga nit za com pe -

ti cions i el seu rol és con èi xer tot el ne ces -

sa ri per por tar un in di vi du o un equip a

guan yar en aquell marc. S’ha de con èi xer

tot allò re fe rit al re gla ment d’un es port

però tam bé tot el que fa re ferè ncia al fun -

cio na ment de l’es truc tu ra or ga nit za ti va de 

l’es port, ja que això afec ta la se lec ció

d’es por tis tes, la pla ni fi ca ció de l’en tre na -

ment i les al tres cir cumstàncies de la vida

d’un es por tis ta. L’en tre na dor ha de con èi -

xer tam bé les ha bi li tats tècni ques que s’e -

xi gei xen en cada es pe cia li tat es por ti va i

es tar aler ta dels can vis de tendències que

es pro duei xen en la com pe ti ció així com

de la seva ade qua ció a cada es por tis ta.

Evi dent ment, cal una pre pa ra ció i una

pre vi sió cog nos ci ti va de les ac cions i les

com pe ti cions. Avui en dia es par la de

Plans de Com pe ti ció com a es tratè gies ge -

ne rals d’ac tua ció i re cur sos per a cada si -

tua ció en els quals l’en tre na dor ha de ser

un es pe cia lis ta. Molts d’a quests re cur sos

com la “Pràcti ca Ima gi na da”, la “Vi sua lit -

za ció”, el “Cen tra ment”, etc. s’a no me nen

“tècni ques psi colò gi ques”, però l’en tre na -

dor és qui les ha d’a pli car o fer-les apli car

a fi d’a con se guir els seus ob jec tius. Quan

exis tei xen equips d’in di vi dus cal coor di -

nar-se i en ten dre’s en l’ac ció, ja si gui amb 

un ob jec tiu pro pi ja si gui opo sant-se a uns 

al tres pel ma teix ob jec tiu. Ales ho res és

quan cal la pre pa ra ció tàcti ca i no cal dir

que aques ta és una tas ca que exi geix uns

pro fes sio nals ple na ment co nei xe dors de

l’es port, dels equips i de cada uns dels es -

por tis tes que s’hi de di quen.

Cal dir, per úl tim, que sen se vo ler es go tar

l’am pli ven tall d’as pec tes que ha de con -

tem plar un en tre na dor pro fes sio nal, n’hi ha 

un que sem pre cul mi na la seva tas ca: ob -

ser var que l’at le ta o l’es por tis ta tin gui l’au -

to con trol emo cio nal ne ces sa ri per ren dir al

seu ni vell màxim. El tema és clar i de fi ni tiu

i re que reix no va ment to car els re cur sos

psi colò gics ne ces sa ris per a acon se guir-

ho. Com dèiem més amunt, l’es port no és

no més apre nen tat ge i do mi ni d’ha bi li tats;

és això, unit al do mi ni in tel·li gent de la in -

te rac ció amb els al tres i és tam bé au to con -

trol emo cio nal. Això és re lle vant dir-ho per -

què en con tra d’u na vi sió mecà ni ca o fi -

siolò gi ca de l’es port, cal con si de rar les tres

di men sions que hem pro po sat de cara a te -

nir-ne una com pren sió ade qua da.

Medicina

L’e du ca ció fí si ca va ser i és l’eix  ver te bra -

dor dels plans d’es tu dis dels ins ti tuts d’e -

du ca ció fí si ca i ara a les fa cul tats de cièn -

cies de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. El que

pas sa és que l’àmbit que ens ocu pa ha

exi git el cen tra ment d’al tres tec no lo gies

-que no són l’e du ca ció- en aquest àmbit

tan re lle vant so cial ment i po lí ti ca. La pri -

me ra tec no lo gia im pli ca da i amb un de -

sen vo lu pa ment no ta ble, és la me di ci na de 

l’es port. El met ge es por tiu és una fi gu ra

pro fes sio nal  ní ti da ment lli ga da a l’es port

de ren di ment, però que amb el de sen vo lu -

pa ment dels àmbits edu ca tius, tam bé

s’ha cen trat en al tres as pec tes menys

com pe ti tius, a ban da d’in ter ve nir sem pre

amb una preo cu pa ció per la sa lut dels at -

le tes i es por tis tes en ge ne ral.

Al qua dre 3 pre sen tem tres grans di men -

sions pro fes sio nals de la me di ci na de l’es -

port. La pri me ra és la de Pre pa ra dor Fi -

siolò gic. Aques ta és una pro fes sió que

nor mal ment s’a no me na “pre pa ra dor fí sic” 

i que nor mal ment tam bé duen a ter me lli -

cen ciats en Edu ca ció Fí si ca o en Cièn cies

de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.

So bre aques ta pro fes sió vull dir el se güent.

Pri mer que és pre pa ra ció o con di cio na ment

fi siolò gic i no pas fí sic ja que la seva tas ca

és in ter ve nir so bre el fun cio na lis me org ànic

i no pas so bre el cos com a en ti tat fí si ca,

cosa que hau ria de fer un en gin yer. Aquest

con di cio na ment o pre pa ra ció fi siolò gi ca té

en comp te as pec te ní ti da ment fi siolò gics

com ara el fun cio na lis me mus cu lar, res pi ra -

to ri,  sen so rial, etc., im pli cat en l’ac ti vi tat fí -

si ca. Actua ava luant els fun cio na lis mes or -

gànics, pro gra mant la die ta i les càrre gues

d’en tre na ment; té en comp te els pe río des

de re cu pe ra ció fi siolò gi ca, la fa ti ga, les di -

ferè ncies org àni ques in di vi duals, etc. 

Si la me di ci na es ti gués cen tra da en el seu

pri mer ob jec tiu, que és te nir cura de la sa -

lut dels ciu ta dans a fi que no la per din, la

pre pa ra ció fi siolò gi ca hau ria de ser una

es pe cia li tat i una sor ti da pro fes sio nal re -

lle vant. No cal dir que exi gi ria un co nei xe -
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ment es pe cí fic de cada es port, de cada es -

truc tu ra com pe ti ti va i de cada at le ta. En

part pot ser per això han es tat els lli cen -

ciats en INEF els que han as su mit aquell

rol pro fes sio nal.

L’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ha re -

co ne gut, en can vi, la fi gu ra del trau matò -

leg com a es pe cia li tat mèdi ca, pre su mi -

ble ment per la pre va len ça tam bé d’u na

con cep ció del met ge cen trat a cu rar el

ma lalt. En aquest ob jec tiu mèdic hi ha al -

tres es pe cia li tats, però el trau matò leg de -

di cat al diagnòstic de le sions i a la de ci sió

te rap èu ti ca ha es tat el més des ta cat per

raons òbvies.

Un al tre ob jec tiu és aten dre l’in di vi du

trau ma tit zat, con va les cent d’una in ter -

ven ció qui rúr gi ca i, en ge ne ral, en pro cés

de re cu pe ra ció de les fa cul tats org àni ques 

per du des per qual se vol mo tiu. La fi gu ra

pro fes sio nal del Fi sio te ra peu ta des ta ca en 

aquest uni vers de la me di ci na, i ac tual -

ment està cla ra la seva existència com a

ti tu la ció pro fes sio nal mèdi ca.

Enginyeria

La bio mecà ni ca, com a es tu di de l’ho me

com a ser fí sic ha es tat ac cep ta da i ben

va lo ra da en l’àmbit de l‘ac ti vi tat fí si ca i

l’es port, per raons òbvies. El co nei xe ment

de l’a na to mia hu ma na i el seu lli gam amb

l’ac tua ció mecà ni ca del cos humà en ge -

ne ral ha sig ni fi cat un camp de pro grés i de 

mi llo ra del ren di ment, so bre tot en l’es port 

de com pe ti ció i en la mi llo ra de l’ac ció

tècni ca. Això no obs tant, les apli ca cions

bio mecà ni ques a la reha bi li ta ció, a les de -

fi cièn cies sen so rials i mo to res i a la mi llo -

ra dels ma te rials en l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port, són un uni vers temà tic que va molt

més enllà de l’es tu di i la in ter ven ció al ni -

vell d’alt ren di ment. No hi ha dub te, en

aquest sen tit, que l’en gin ye ria com a apli -

ca ció de la fí si ca, con cre ta ment de la

mecà ni ca, té un lloc pro fes sio nal clar en

l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. A nin -

gú se li es ca pen, en tot cas, les con ne -

xions d’a ques ta es pe cia li tat amb l’er go no -

mia i amb al tres bran ques de l’en gin ye ria

que com par tei xen aquell cen tra ment en

l’ho me com a ob jec te fí sic i de qui na for -

ma això jus ti fi ca a bas ta ment la in clu sió

de les in ter ven cions bio mecà ni ques com a 

en gin ye ria. No va ment, la sin gu la ri tat i la

par ti cu la ri tat de cada es port i si tua ció pot

fer que hi hagi edu ca dors o en tre na dors

que s’hi es pe cia lit zin i que, en can vi, no hi 

fi gu rin es pe cia lis tes en gin yers. És un

tema, està clar, de so cio lo gia la bo ral o

pro fes sio nal i aquí no hi en trem.

Política

La po lí ti ca és una tec no lo gia d’in ter ven ció 

en els fenò mens gru pals i so cials, a dife -

rència de l’e du ca ció, que se cen tra en els

fenò mens psí quics o la me di ci na, que se

cen tra en els fenò mens vi tals. La  ne ces si -

tat d’a ten dre aques ta ac tua ció tec nolò gi -

ca és cla ra, ja que sig ni fi ca to car tots els

as pec tes or ga nit za tius hu mans que in ci -

dei xen en els plan te ja ment i ac tua cions

re la tius a l’es port i l’ac ti vi tat fí si ca i a la

seva in te gra ció en una de ter mi na da cul tu -

ra. Dir, en aquest sen tit, que hi ha d’ha ver 

“Po lí tics Espor tius” és re con èi xer una al -

tra ob vie tat. Es trac ta de cons ta tar que

exis teix una pro fes sió que dins del marc

de l’ac tua ció po lí ti ca in ter na cio nal o

 nacional es de di ca als te mes es por tius.

Di rec tius d’or ga nis mes es por tius in ter na -

cio nals, mi nis tres, con se llers, re gi dors i

al tres po lí tics te nen en co ma na da una res -

pon sa bi li tat en la de fi ni ció i el trac ta ment

dels te mes es por tius. 

El ma teix cal dria dir d’u na for ma ció pro -

fes sio nal ja con so li da da i que és la “Di rec -

ció i Ges tió d’Enti tats Espor ti ves”. No hi

ha dub te que di ri gir i ges tio nar són con -

cep tes d’ac tua ció po lí ti ca o di rec ció so cial 

però ho son a una es ca la més pe ti ta que

l’a ca ba da de plan te jar més amunt. En tot

cas, les exigè ncies so cials per a l’or ga nit -

za ció de la pràcti ca de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port ha com por tat una crei xent de -

man da de ti tu la cions pro fes sio nals en

l’àmbit de la di rec ció i ges tió d’en ti tats pú -

bli ques i pri va des, tal com ja s’a pun ta va

en els tre balls pri me rencs so bre aquest

tema de Mar ti nez del Cas ti llo (1993). L’e -

xistència de cen tres mu ni ci pals es por tius

o de  les ma tei xes fe de ra cions es por ti ves,

o tam bé dels clubs i al tres cen tres es por -

tius jus ti fi quen acla pa ra do ra ment aques -

ta ac ti vi tat pro fes sio nal i, evi dent ment,

cal do nar-hi res pos ta des de l’or ga nit za ció 

acadè mi ca i for ma ti va.

Pot ser una ac ti vi tat que té menys de man -

da so cial però que en can vi té una jus ti fi -

ca ció tam bé cla ra és la “Di rec ció Tècni ca 

Espor ti va”. Alguns clubs i en ti tats es por -

ti ves de sen vo lu pa des ja la pre sen ten.

Més enllà d’a ques ta cons ta ta ció en el

mer cat la bo ral, hi ha la raó teò ri ca de la

seva existència. Es trac ta d’un di rec tiu

que vol in ci dir en l’or ga nit za ció es por ti va

o de por ti va d’u na en ti tat com un camp

di fe ren ciat de la di rec ció ge ne ral però

que exi geix una aten ció pels pro pis ob jec -

tius de l’en ti tat. No és, d’al tra ban da en

l’en tre na dor, que se cen tra en els at le tes

o els ju ga dors i en la seva coor di na ció

even tual en un equip. Es trac ta d’un

tècnic que se cen tra en l’or ga nit za ció es -

por ti va d’u na en ti tat amb un efec te de ter -

mi nant so bre els at le tes i es por tis tes,

però tam bé  sobre els en tre na dors, so bre

els al tres tècnics, so bre els in ves ti ga dors

o en les re la cions amb els mit jans de co -

mu ni ca ció, etc. Es trac ta, per dir-ho així,

del di rec tiu de la po lí ti ca es por ti va d’un

club o en ti tat que hagi tin gut la ne -

cessitat de te nir un plan te ja ment es por -

tiu  propi.
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Professions i coneixement
a l’entrenament esportiu
§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Lli cen ciat en Psi co lo gia
Sots di rec tor del CAR-Sant Cu gat del Vallès

Re su m

L’e vo lu ció cons tant de l’en tre na ment

està pro vo cant, en els pro fes sio nals que

hi tre ba llen, la con vic ció que cal in te grar, 

d’u na ma ne ra efi caç, el màxim de co nei -

xe ments de les cièn cies re la cio na des

amb l’en tre na ment. L’e vo lu ció d’a ques ta

creen ça s’ha anat pro duint pro gres si va -

ment, sen se una re fle xió de ta lla da so bre

quins són els ele ments que han de for -

mar-la en l’àmbit con cep tual. D’al tra

ban da, tam poc no ha exis tit una anà li si

glo bal dels pro fes sio nals que han d’in te -

grar els equips de tre ball, ni dels rols que

ca das cú ha de ju gar en aquests equips.

En aquest ar ti cle es des criuen al guns d’a -

quests as pec tes. Atès que aquest text for -

ma tàndem amb el de J. Roca, en el qual

creiem que es fa una pro pos ta bri llant de

cla ri fi ca ció i clas si fi ca ció de les cièn cies

de l’es port, del seu cai re tec nolò gic i in -

ter dis ci pli na ri, així com de les di men -

sions adap ta ti ves de l’és ser humà (la

qual cosa per met una clas si fi ca ció de

con tin guts dels apre nen tat ges cla ra i

pràcti ca), hem vol gut pre sen tar el tema

de co nei xe ment i pro fes sions en l’es port

des d’un al tre punt de vis ta. Així, aquest

ar ti cle s’en din sa més en la des crip ció

d’allò que els està pas sant a en tre na dors

i equips de tre ball en l’en tre na ment es -

por tiu. Inten tem des criu re els punts que

ens sem blen cru cials en el de sen vo lu pa -

ment. L’en tre na dor, com a ges tor d’un

equip d’es pe cia lis tes; la di fe ren cia ció en -

tre pro fes sio nals in te grats en l’en tre na -

ment i de su port ex tern; l’in cre ment d’in -

te gra ció de co nei xe ments cien tí fics; el

tre ball in ter dis ci pli na ri sub or di nat a la di -

rec ció d’un en tre na dor; i la ne ces si tat

d’am pliar la for ma ció de l’en tre na dor en

cièn cia i ges tió d’e quips hu mans. De tot

ple gat des ta quem el can vi de pa per que

s’està pro duint en les fun cions de l’en tre -

na dor, per què ell és la clau de tota la in -

te gra ció i ar ti cu la ció dels co nei xe ments

exis tents, in cloent-hi els cien tí fics, al vol -

tant de l’en tre na ment. Creiem que l’en -

tre na dor ha de ser el prin ci pal co nei xe dor 

i im pul sor del ma ri dat ge en tre cièn cia i

en tre na ment, per què ell és qui de ci deix

on i quan es pro dueix.

Pa rau les clau

Entre na dor, equip in ter dis ci pli na ri, cièn -

cia i en tre na ment, ges tió.

Pri mer de tot, vo lem dir que en aquest

ar ti cle ens li mi ta rem al camp de l’en tre -

na ment es por tiu, per què no creiem po -

der en ca bir en aquest for mat re fle xions

so bre les di fe rents pro fes sions re la cio -

na des amb el fe no men de l’es port en ge -

ne ral (ges tió, mer ca dotè cnia, spon so -

ring, edu ca ció fí si ca, gim na sos, etc.),

sen se pe car d’ex ces si va sim pli ci tat i, se -

gu ra ment tam bé, per fal ta de co nei xe -

ment de ta llat d’a quests móns per part

de qui això es criu. Tant de bo que hi hagi 

es pai en el fu tur per a es criu re so bre l’es -

tat d’a ques tes i d’al tres pro fes sions, per -

què hi hagi prou in terès.

En pri mer lloc, vol dria ex pli car que, per a

mi, allò que més de fi neix el tre ball d’en -

tre na dor i de tots els pro fes sio nals que

tre ba llen amb ell, és la de fi ni ció de Pat

Duffy (2003): en tre nar sig ni fi ca aju dar

per so nes a as so lir les fi tes que elles ma -

tei xes s’han pro po sat, amb el lí mit de les 

se ves pròpies ca pa ci tats i ta lent, i amb

el res pec te a la seva sa lut i in te gri tat

per so nal. Diem això, d’en tra da, per què

la part més hu ma na i èti ca de l’en tre na -

ment (De Puig, 2001) no es tro barà in -

clo sa en l’anà li si que ex po so a con ti nua -
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Abstract

The trai ning cons tant evo lu tion has lead the pro fes sio nals wor king in this field to the con vic tion that it is ne ces sary to in cor po ra te in an ef fec ti ve way the ma xi mum of know led ge in

scien ces re la ted to it. This be lief has been gro wing pro gres si vely, wit hout a de tai led re flec tion about which ele ments should make it up in the con cep tual field. But a glo bal

analy sis about the pro fes sio nals that must form the wor king teams has neit her been made, nor about the role that each one should play in the se teams. In this ar ti cle some of

the se as pects are des cri bed. Ta king into ac count that this ar ti cle ma kes a tan dem with the one of J. Roca I want to pre sent the sub ject of know led ge and pro fes sions in sport un der

ot her point of view. I think that Ro ca’s ar ti cle ma kes a bri lliant pro po sal of cla ri fi ca tion and clas si fi ca tion of sport scien ces, of its tech no lo gi cal and in ter dis ci pli nary cha rac ter and

also about the adap ti ve di men sions of the hu man being (which allows a clear and prac ti cal clas si fi ca tion of con tents). So the pre sent ar ti cle goes more into a des crip tion of what is 

hap pe ning to coa ches and to wor king teams in sport trai ning. We try to des cri be tho se points that we think that are cru cial in this de ve lop ment. Coa ches as ma na gers of a team of

spe cia lists. The dif fe ren tia tion bet ween pro fes sio nals in te gra ted into trai ning and tho se of ex ter nal sup port. The in te gra tion in crea se in scien ti fic know led ge. The in ter dis ci pli nary

work sub or di na ted to the coach lea ders hip, and the need to im pro ve the coach trai ning in scien ce and ma na ge ment of hu man teams. I want to emp ha si se the chan ge of role that is 

ta king pla ce in the coach func tions, be cau se he is the key of the com ple te in te gra tion and ar ti cu la tion of the cu rrent know led ge on trai ning, in clu ding the scien ti fic. I think that

coa ches must be the main ex perts and the dri ving for ce behind the com bi na tion bet ween scien ce and trai ning, be cau se they are who de ci de when and how they happen.

Key words

coach, in ter dis ci pli nary team, scien ce and trai ning, ma na ge ment.



ció, per què ens hem cen trat en els as pec -

tes més des crip tius i ob ser va bles de l’en -

tre na ment, que te nen re la ció amb les

pro fes sions que s’hi de di quen i la seva re -

la ció amb la cièn cia. L’en tre na dor (i l’e -

quip de tècnics que hi po den col·la bo rar)

no acon se gueix re sul tats, els acon se guei -

xen els es por tis tes. I l’en tre na ment ha

d’es tar cen trat en aques tes per so nes com 

en un tot. Espe ro que hi haurà una al tra

oca sió en què pu guem de sen vo lu par tota

aques ta al tra rea li tat de l’en tre na ment, si 

no tan cien tí fi ca, sí, te rri ble ment im por -

tant i de fi nitò ria d’allò que ha de ser un

en tre na ment i, per tant, ge ne ra do ra de

les con duc tes de qui en tre na.

Tam bé avi sem que se gui rem un camí in -

vers al pro po sat per Roca. És a dir, ens

ba sa rem en allò que és pu ra ment fe no me -

nolò gic, i des prés in ten ta rem d’establir al -

gu nes claus que pu guin apor tar al gu na

cosa so bre el tema.

Introducció

L’esport ha so fert una evo lu ció cons tant i

pro fun da pel que fa als co nei xe ments i

mèto des de tre ball, igual com en allò que

té a veu re amb els  di fe rents pro fes sio nals

que s’han anat in cor po rant al tre ball dins

l’entrenament. Pen sem que en aques ta

evo lu ció hi ha dos trets ca rac te rís tics, i

que aquests trets per me ten com pren dre

mi llor l’estat ac tual del ma teix en tre na -

ment i del seu fu tur.

n La pro gres si va com ple xi tat que poc a

poc ha anat ad qui rint l’en tre na ment, en 

in cor po rar cada cop més co nei xe ments

i me to do lo gies, cosa que ano me na rem

“tec no lo git za ció” de l’en tre na ment.

n La mo di fi ca ció dels pa pers dels pro fes -

sio nals im pli cats, com a con se qüèn cia

de l’augment d’aquesta “tec no lo git za -

ció”. S’ha pas sat, de la ine xistència

d’aquests rols, fins a arri bar a una es -

truc tu ra que in clou di ver sos pro fes sio -

nals amb tas ques molt di fe ren cia des, i

un en tre na dor amb fun cions de di rec ció 

d’equips hu mans.

Aques ta evo lu ció no ha es tat ca sual,

sinó pro duc te de l’essència ma tei xa de

la na tu ra le sa de l’es port com pe ti tiu. És

a dir, la ne ces si tat  d’in cre men tar el ren -

di ment cons tant ment, ha es tat un po de -

rós im pul sor d’u na re no va ció cons tant.

Ne ces si tat su pe rior a la que nor mal ment 

en vol ta el món cien tí fic, i que ha pro vo -

cat una re cer ca de mèto des i co nei xe -

ments per part de l’en tre na dor pri me ra -

ment aï llat, i no més des prés, ha arri bat

la col·la bo ra ció amb molts al tres pro fes -

sio nals.

Trets generals
de l’evolució

Als ini cis de l’esport mo dern, l’esportista

(o equips d’esportistes) prac ti ca ven en so -

li ta ri, sen se ima gi nar-se que arri ba ria un

dia en què els ob ser va ria mig món, i que

al seu vol tant hi hau ria tota una plèia de de 

per so nes que es re la cio na rien d’una ma -

ne ra pro fes sio nal amb la seva ac ti vi tat. En 

aquests temps pio ners, el pri mer que es

va ne ces si tar va ser un àrbi tre que fes de

mit jan cer en tre els con ten dents. No més

des prés van apar èi xer els clubs i, per tant, 

els di rec tius, que tam bé al prin ci pi eren

els ma tei xos ju ga dors. La in cor po ra ció de

l’entrenador va ser més tar da na, però va

arri bar per que dar-s’hi. Cal res sen yar que, 

com a ves ti gi del pas sat, en al guns es -

ports aques ta fi gu ra de l’entrenador en ca -

ra avui no ha arri bat, mal grat que co men -

ça a ha ver-hi per so nes que fan una fun ció

sem blant.

El pa per ini cial i fo na men tal de l’en -

trenador ha es tat una ba rre ja en tre “edu -

ca dor” i “lí der or ga nit za dor”, amb més ac -

cent en ca das cun d’aquests rols, en fun ció 

del ti pus d’esport i del ni vell de de sen vo lu -

pa ment dels es por tis tes. A l’esport de

base o de jo ves, el rol d’edu cador és el fo -

na men tal, men tre que a l’elit, i més es pe -

cial ment en es ports amb una com po nent

tàcti ca, ja si guin in di vi duals o col·lec tius,

el rol de lí der és el pre do mi nant.

Però més enllà d’aquests rols fo na men -

tals, l’entrenador va ser i ha es tat du rant

molt de temps un “home per a tot” que, a

més a més de la seva ves sant tècni ca, ha

tin gut que su plir qual se vol al tra fun ció per 

a la qual no hi ha gués nin gú des ti nat, des

del con se ller per so nal fins a en ca rre gat de

ma te rial, pas sant per qual se vol al tra ac ti -

vi tat que fos ne cess ària.

Tan sols més tard, quan l’esport con cret

ha anat ad qui rint for ça i im portància,

l’entrenador ha anat acon se guint aju dants 

en al gu nes àrees, com a con se qüèn cia de

l’augment de re cur sos econò mics o del

pres ti gi so cial as so ciat a l’ocupació. Així,

tro bem que la in cor po ra ció d’especialistes 

depèn del ni vell de pro fes sio na lit za ció del

ma teix es port i de l’escala que ocu pi en el

con cert so cio po lí tic econò mic es por tiu del 

país.

Aques tes pro fes sions no ves que s’integren 

més tard i de ma ne ra pro gres si va a l’es -

port ad qui rei xen allò que a no sal tres ens

sem bla dues for mes fun cio nal ment di fe -

rents.

n Pro fes sions que ser vei xen de su port ex -

tern al pro cés de l’entrenament. És a

dir, apor ten ac cions útils per a la cura

dels es por tis tes, però aquest tre ball no

es tro ba in te grat en les ses sions o en el

con tin gut de l’entrenament, sinó que es

fa en unes al tres fran ges de temps i amb 

fi na li tats di fe rents del pro cés pe dagò gic 

de can vi i mi llo ra del ren di ment con -

subs tan cial a l’entrenament.

n Pro fes sio nals que s’integren en el ma -

teix pro cés d’entrenament com pa gi -

nant o com par tint els ob jec tius d’a -

quest.

Un exem ple del pri mer ti pus és el met ge

de l’esport que gua reix una le sió, atès que

in ter vé per rein cor po rar un ju ga dor al grup 

d’entrenament. Aquest és un pa per im por -

tan tís sim i ab so lu ta ment ne ces sa ri. Però

no in te grat en el pro cés, sinó que és un

ajut ex tern. Un exem ple del se gon ti pus

des crit és el Pre pa ra dor Fí sic (o Fi siolò gic, 

com molt bé as sen ya la Roca) que as su -

meix una part del tre ball de l’entrenador,

tot coor di nant-lo amb tota la pro gra ma ció

ge ne ral.

Assu mim aques ta dis tin ció, en tre su port

ex tern o su port in te grat, com a pròpia i la

fem amb l’única in ten ció d’introduir un

cri te ri cla ri fi ca dor i útil en la mul ti pli ci tat

de fun cions i pro fes sions que han anat

apa rei xent amb el temps. Tots i ca das cun

d’aquests pro fes sio nals po den for mar

i han de for mar part de l’equip de tre ball i

com a tals han de sen tir-se i ser trac tats.

La dis tin ció que fem és d’ordre fun cio nal,
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per en ten dre mi llor les fun cions de cada

un d’ells, i així fa ci li tar l’integració i

l’organització de tot hom res pec te als ob -

jec tius del grup. A més a més, s’esdevé

que hi ha pro fes sio nals que po den tre ba -

llar fent to tes dues fun cions en di fe rents

mo ments. Un exem ple d’aquests pot ser

el tre ball de re ge ne ra ció pos te rior a

l’esforç que fa un fi sio te ra peu ta (in te gra -

ció en el cas que es fes de ma ne ra coor di -

na da amb la càrre ga de la pre pa ra ció fí si -

ca) i el de re cu pe ra ció d’una le sió (su port

ex tern).

La tau la 1 re cull les pro fes sions (que

hem po gut re cor dar no sal tres) que, en

al gun mo ment, s’han anat re la cio nant

amb l’en tre na ment. La tau la està des do -

bla da en les dues for mes fun cio nals es -

men ta des:

Com veiem, hi ha pro fes sions que apa rei -

xen en una po si ció in term èdia, amb una

es pe ci fi ca ció de cap a on es de can ta ria en

fun ció de l’objectiu a as so lir amb la seva

in ter ven ció. Som cons cients que aques ta

llis ta no és ex haus ti va. Hi ha pro fes sions

que no sal tres no re cor dem, i n’hi ha

d’altres que no co nei xem prou com per a

ca te go rit zar-les; com per exem ple el pa -

per que al guns re li gio sos han tin gut en al -

guns equips.

Vo lem as sen ya lar tam bé que hem des do -

blat les fun cions del Met ge es pe cia lis ta en 

Acti vi tat Fí si ca i Esport en Met ge de

l’Esport i Fi siò leg de l’exercici, però és

nor mal que exis tei xin les dues fun cions en 

un ma teix pro fes sio nal.

Cal dir que les no ves in cor po ra cions de

pro fes sio nals no pro ve nen ex clu si va ment

de les cièn cies de l’esport. Tam bé exis teix

el fe no men d’integrar co nei xe ments i pro -

fes sio nals (tec no lo gia) d’altres es ports

amb as pec tes co muns, però que no

s’havien tre ba llat abans de ma ne ra es pe -

cial (per exem ple: tre ball fi siolò gic i

acrobà tic de la gimnàsti ca es por ti va apli -

cat a la na ta ció sin cro nit za da, en tre na -

ment de la ca pa ci tat de salt d’alçada apli -

cat al vo lei bol, etc.). Aques ta “ober tu ra”

de pen sa ment ca rac te rit za els nous en tre -

na dors “in te gra dors”. Aquest tema del

traspàs de co nei xe ments en tre es por tis tes 

se ria prou in te res sant com per ex plo rar-lo

amb de tall, per què no ha es tat trac tat

com me reix, però aquí no hi ha es pai su fi -

cient sen se fal tar a l’objectiu cen tral

d’aquest ar ti cle.

Aques ta am plia ció de pa pers, així com

l’increment del nom bre de pro fes sio nals

ha pro duït una re vo lu ció en el rol de l’en -

trenador. D’aquesta ma ne ra, l’entrenador

ha pas sat de no exis tir, a ser qui ho feia tot 

(exe cu tor), per aca bar sent, en tre mol tes

al tres co ses, un or ga nit za dor i coor di na -

dor del pro cés d’entrenament, in te grat en

un grup més o menys nom brós de pro fes -

sio nals. Diem, “en tre al tres co ses”, per -

què si bé les pri me res in cor po ra cions van

ser de pro fes sio nals que feien co ses que

l’entrenador no po dia fer, desprès ja s’hi

han in cor po rat pro fes sio nals que han as -

su mit es pais que ocu pa va l’entrenador,

dei xant-li temps per as su mir al tres fun -

cions no ves, com ara les de coor di na ció.

O fer mi llor les co ses (per exem ple: in cor -

po rar un pre pa ra dor fí sic per a de di car-se

més a la tàcti ca). No po dem sa ber ara si

l’entrenador re tindrà fun cions d’aquest ti -

pus tècnic-executiu, o aca barà de le -

gant-les to tes per as su mir la de coor di na -

ció ge ne ral. El temps i les ex pe rièn cies ho

di ran, per què ara és pre ma tur fer con jec -

tu res so bre la per cep ció que tindrà

l’entrenador de l’abast dels can vis. És a

dir, si va lo rarà aques ta pos si bi li tat o si

tindrà por de per dre ca pa ci tat d’in -

fluència, o bé si arri barà a creu re que la

seva fun ció es di luirà en tre la res ta dels

pro fes sio nals. No sal tres creiem que les

se ves fun cions de li de rat ge, coor di na ció i

de ci sió són fo na men tals i su fi cients per

man te nir la seva fi gu ra com a prin ci pal en

qual se vol or ga nit za ció es por ti va.

Allò que sí que creiem és que, tal i com

ens va co men tar una en tre na do ra du rant

la pre pa ra ció d’aquest ar ti cle, el ma teix

grup o es por tis ta aï llat ne ces si ta re fe rents

clars en mo ments claus. Algú ha d’as -

sumir la de fi ni ció de les de ci sions (li de rat -

ge) i aquest serà, se gu ra ment, l’element

prin ci pal que l’entrenador haurà de man -

te nir, qual se vol que si gui el can vi que es

pro duei xi en el rol.

SUPORT INTERN SUPORT EXTERN

Entre na dor Di rec tiu

Pre pa ra dor Fí sic Enca rre gat de ma te rial

Bio mecà nic / Entre na dor Tècnic De le gat

Entre na dor Tàctic Mé di co del De por te

Esta dís tic Trau matò leg

Di rec tor Tècnic – Espor tiu Podò leg

Co reò graf Den tis ta

Mas sat gis ta Obser va dor

Mú sic Pro fe ssor?

Engin yer (dep. Mo tor) Màna ger

Fi siò leg de l’e xer ci ci Inter me dia ri

(Entre na ment psi colò gic-al tres) Psicò leg (Clí nic-sa lut)

(Edu ca dor ali men ta ri) Die tis ta (anà li si dietè ti ca i con sell)

(Entre na dor “vi sual”) Optòme tre (adap ta cions)

(Re ge ne ra ció de l’es forç) Fi sio te ra peu ta (re cu pe ra ció de le sions)

(De sen vo lu pa ment de la mecà ni ca i po sa da a punt) Mecà nic (re pa ra ció)

n TAULA 1.



El ma teix rol de l’entrenador s’ha anat am -

pliant, tot in cor po rant tas ques re la ti ves a

ele ments es tratè gics a mitjà o llarg ter mi -

ni, que aca ben in fluint en el ren di ment;

ens re fe rim al fet de dis cu tir amb els di rec -

tius (Clubs / Fe de ra cions) ob jec tius i mit -

jans dels pro gra mes, fit xat ges, etc. Aquí

tam bé ha apa re gut una nova fi gu ra, que

és la del Di rec tor Tècnic Espor tiu, que ha

sor git per rea lit zar, en part o to tal ment,

aques ta fun ció.

Hi ha un al tre ele ment in te res sant a con si -

de rar i és el de la ti tu la ció ne cess ària per a 

cada tre ball. Tro bem que úni ca ment hi ha 

dos ele ments que re que rei xen una ti tu la -

ció pre ci sa: la de l’entrenador, re gu lat per

les fe de ra cions, i el dels pro fes sio nals de

la sa lut, re gu lat per llei. A par tir d’aquí, les 

re gles les mar ca el cos tum. Tro bem, nor -

mal ment, en el lloc del fi siò leg, met ges de

l’esport; en el de psi co lo gia de l’esport (no

de la sa lut), psicò legs; en el de bio mecà -

ni ca, lli cen ciats en Cièn cies de l’Activitat

Fí si ca i l’Esport; però res no obli ga a fer

que aquests pro fes sio nals tin guin aques -

tes ti tu la cions. De fet, en no ha ver-hi gai re 

ex pe rièn cia, els pa pers es van con fi gu rant

i can viant, ba sant-se en els re sul tats que

es van pro duint. Crec que veu rem en el fu -

tur molts can vis i adap ta cions en aquest

tema.

Evolució
de l’entrenament,
coneixement empíric
i científic

En re la ció a l’entrenament, tam bé hi ha

ha gut una evo lu ció pel que fa a la quan ti -

tat i la qua li tat. Ini cial ment, l’increment

del ren di ment es va pro duir bàsi ca ment

per un aug ment del vo lum de l’entre -

nament, per pas sar a un in cre ment de la

qua li tat quan es va de duir que afe gir més

ho res re sul ta va in via ble. Fi nal ment, l’úl -

tim pas ha es tat in cor po rar tècni ques que

han apro fun dit en as pec tes de l’en -

trenament d’una for ma que l’entrenador

no po dia abas tar. D’aquesta ma ne ra, l’in -

cre ment de la “tec no lo git za ció” dels mit -

jans i dels mèto des ha tin gut una mi llo ra

im por tant.

Aques ta ex pli ca ció que hem do nat peca

de sim plis ta, per què es re fe reix, bàsi ca -

ment, als pro ces sos fi siolò gics - tècnics -

tàctics, així doncs, des glos sa rem els com -

po nents del ren di ment es por tiu d’una for -

ma més de ta lla da. Entre nar un es por tis ta

in clou in te grar:

n Tècni ca es por ti va: en sen yar i perfec -

cionar.

n Tàcti ca: ha bi li tat in te rac ti va o “in -

tel·ligè ncia per sa ber ju gar”, com

l’anomenen molts en tre na dors. En de fi -

ni ti va, ca pa ci tat d’adaptar-se a la si tua -

ció de joc.

n De sen vo lu pa ment de ca pa ci tats fi -

siolò gi ques: re sistència i for ça en les se -

ves ma ni fes ta cions.

n Ca pa ci tat d’au to con trol o “in tel·ligè ncia” 

emo cio nal. En de fi ni ti va, la ca pa ci tat d’a -

dap tar-se a la si tua ció d’e xigè ncia de ren -

di ment. Tant dins del joc o de l’e xe cu ció

com en els fac tors ex terns a aquest que

pu guin in fluir en el ren di ment.

n Ca pa ci tat de con trol so bre la pròpia

car rera es por ti va i la seva re la ció amb

el pro jec te o “iti ne ra ri” vi tal per so nal

de l’esportista. Inclou l’educació per so -

nal i pre pa ra ció pro fes sio nal, atès que

es trac ta de jo ves que han de com pa gi -

nar en tre na ment i es tu dis; i, a més a

més, aban do na ran la pràcti ca de

l’esport de ren di ment a una edat jove.

n Cura de la sa lut: que in clou des de la

pre ven ció fins a tots els ele ments im pli -

cats en el gua ri ment de le sions, així

com tota la ves sant edu ca ti va res pec te

d’aquest tema, que im pli ca tam bé as -

pec tes de nu tri ció. 

n Estratè gia i lo gís ti ca: es ta blir el con trol

de tots els mit jans ne ces sa ris per acon -

se guir l’entrenament pre vist. No so la -

ment mit jans ma te rials, sinó que s’hi

in clou tota l’estructura (fe de ra ció, club,

be ques, fit xat ges, di rec tius, etc.).

n Tec no lo gia i ma te rials: en al guns es -

ports, aquest apar tat és molt im por tant

i pot arri bar a re que rir no so la ment la

po sa da al dia, sinó tam bé in ves ti ga ció i

de sen vo lu pa ment.

Aquest llis tat re pre sen ta l’aportació de co -

nei xe ments ac tua lit zats de mol tes cièn -

cies, com ara: me di ci na, so cio lo gia, psi -

co lo gia, bio lo gia, fí si ca, quí mi ca, es ta dís -

ti ca, ma temà ti ques, en gin ye ria, etc.

Com veiem, no so la ment són im por tants

els as pec tes pu ra ment es por tius, sinó que 

van ad qui rint re llevà ncia tam bé d’altres,

com ara la cura de la sa lut i l’educació de

l’esportista. L’assumpció bàsi ca d’aquest

co rrent és que, com mi llor for mat com a

per so na es ti gui l’esportista, mi llor serà,

tant per raons èti ques com pel ren di ment

es por tiu per so nal - vi tal.

El co nei xe ment exis tent de l’en tre na -

ment s’ha pro veït hist òri ca ment, gai re bé 

en la seva to ta li tat, de la pròpia pràcti -

ca; i no co nei xem cap cas en què s’ha gi

pree la bo rat, en un la bo ra to ri, al gun co -

nei xe ment clau per des prés tras lla dar-lo

a l’en trenament i re pre sen tar una dife -

rència cla ra en el ren di ment. Aques ta

afir ma ció té una no ta ble ex cep ció, però

no és le gal: el do pat ge. Així, el co nei xe -

ment em pí ric –en el sen tit de pro ce dent

úni ca ment de l’ex pe rièn cia– ha do mi nat

du rant molt de temps en el món de l’en -

tre na ment.

Cal afe gir que, tra di cio nal ment, els pro -

fes sio nals de l’es port no han de mos trat

un in terès es pe cial per la cièn cia per se.

Però això està can viant i, a més a més,

ràpi da ment, gràcies a la in cor po ra ció de

pro fes sio nals amb for ma ció cien tí fi ca.

Si bé no hi ha can vis dramà tics, sí que

es pro dueix una mi llo ra fer ma del ren di -

ment. Els en tre na dors que s’han de ci dit

a se guir aques ta via n’han com pro vat

l’e fec ti vi tat. El camí més fruc tí fer, grà -

cies a l’a jut d’a quests pro fes sio nals és,

ara com ara:

n Va li da ció de mèto des que sor gei xen de

l’empirisme en el ma teix en tre na ment,

gràcies a l’aplicació de me to do lo gia

cien tí fi ca. Això per met eli mi nar mèto -

des i pràcti ques poc útils, i cen trar-se

més en aquells en què l’eficàcia és su -

pe rior.

n La in tro duc ció de co nei xe ments de les

di ver ses cièn cies i tam bé de me to do lo -

gies d’al tres pro fes sions en l’en -

trenament. Es creen així mèto des nous

d’en tre na ment que in te gren més ele -

ments re lle vants per tal d’incre mentar-

ne el ren di ment.

Així, en ca ra que no “s’inventi”, en el sen tit 

es tric te del ter me (as pec te re ser vat se gu -
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ra ment per a la cièn cia bàsi ca) sí que

s’està pro duint una ex plo sió en l’aplicació

me to dolò gi ca dels co nei xe ments cien tí fics 

exis tents ac tual ment.

Tots aquests ajuts de pro fes sio nals amb

una for ma ció me to dolò gi ca i cien tí fi ca es -

tan pro vo cant una mi llo ra sub stan cial en

l’eficàcia de l’entrenament.

Mal grat tota aques ta ex po si ció so bre la

in tro duc ció de ci di da de la cièn cia en

l’es port, no vo lem dir que es ti guem da -

vant d’un fe no men tan ge ne ra lit zat com

cal dria de sit jar. De fet, exis tei xen es -

ports on hi ha mol ta pree minè ncia so cial 

i molts di ners en joc, als quals la cièn cia

no arri ba si no és per ac tuar fora de l’en -

tre na ment. El fut bol és un cas paradig -

màtic en el nos tre en torn. Com a exem -

ple, di rem que hi ha una es ta dís ti ca

(Even Pe lle rud, 2003: se lec cio na dor de

fut bol fe me ní del Ca nadà), so bre el ti pus 

de joc que pro dueix gols, que diu que el

65% dels gols pro ve nen de ju ga des de

con traa tac, el 25% de ju ga des a pi lo ta

pa ra da i no més l’11% res tant es pro -

dueix en el de sen vo lu pa ment de ju ga des 

de com bi na ció (de fi nit ope ra ti va ment

com a pos ses sió de la pi lo ta su pe rior a

sis se gons). Aques ta anà li si hau ria de

por tar els en tre na dors a fo ca lit zar l’en -

tre na ment en el con traa tac i en les ju ga -

des a pi lo ta pa ra da. Però la rea li tat és

que no acos tu ma a ser així. En fut bol,

en ca ra pre do mi nen fac tors emo cio nals i

de qual se vol al tre ti pus, abans que al -

tres de més freds o cien tí fics. Aquí, però,  

cal dir tam bé, que hi ha al guns en tre na -

dors que co men cen a tre ba llar d’a cord

amb el nou mo del, i se gu ra ment és una

qües tió de temps que això es ge ne ra lit zi.

El nou paper
de l’entrenador

La re cep ta de l’èxit dels en tre na dors, en el 

pas sat, so lia ser in ten tar so bre sor tir en al -

gun as pec te con cret del ren di ment. Si

aquest as pec te és cru cial en el seu es port

(pro ces sos fi siolò gics en pro ves de re -

sistència, tècni ca en per xa, tàcti ca en

tennis, li de rat ge i con duc ció de grup en

fut bol, etc.), pot con duir a un ren di ment

ex cel·lent. Però això pot ser ja no si gui su -

fi cient en un món, com més va, més tec ni -

fi cat.

Cada cop hi ha més grups, equips i paï sos

que en tre nen més i mi llor. Creiem que es -

tem en un mo ment de la hist òria de

l’esport com pe ti tiu en què cal un plus de

qua li tat en l’entrenament per as so lir l’elit

o man te nir-s’hi.

L’en tre na dor ha aca bat fent de ges tor de

re cur sos hu mans, de di rec tor d’un equip 

de tecn òlegs (met ge, fi sio te ra peu ta,

psicò leg, bio mecà nic, etc.), als quals

plan te ja ob jec tius co muns i on ca das cun 

apor ta el seu ajut des del pro pi camp

d’es pe cia lit za ció. La pa rau la equip, en

aquest cas, no és no més des crip ti va ni

ocio sa, sinó que de fi neix l’essència d’a -

quest nou mo del d’or ga nit za ció del tre -

ball en l’en tre na ment. Tots els pro fes sio -

nals han de con èi xer bé qui na és la seva

par cel·la i han de tre ba llar coor di na da -

ment i sub or di na da pel que fa als ob jec -

tius co muns de fi nits per l’en tre na dor. És 

a dir, a imat ge i sem blan ça del que pas -

sa en els equips pu ra ment es por tius.

Això pro vo ca una qües tió di ver ti da pel que 

fa a la for ma ció del ma teix en tre na dor:

que hau ria d’estar ver sat en fi lo so fia o teo -

ria de la Cièn cia, per po der ca li brar, en la

me su ra jus ta, les di fe rents apor ta cions.

Tot aquest fe no men que in ten tem ex pli -

car ha re but noms com ara mul ti dis ci pli -

na rie tat o in ter dis ci pli na rie tat. Pa rau les

que s’han pro nun ciat a tort i a dret, però

sen se afe gir-hi una ex pli ca ció, do nant

per sa but que re sul ten en te ne do res per

elles ma tei xes. Com a exem ple di rem

que, a la base de da des “Sport Dis cus”

(1830-1897 i 1997-2003/10), hi ha

977 re ferè ncies en anglès i 12 en cas -

tellà, que in clouen el ter me in ter dis ci pli -

na ri. I és pos si ble  que cal gui pa rar aten -

ció als rols i fun cions de cada per so na

per tal de po der de fi nir el ter me in ter dis -

ci pli na ri amb pre ci sió.

Prèvia ment, s’ha pas sat per una eta pa en 

la qual cada tècnic feia la seva tas ca de

for ma aï lla da. Com a sim ples ajuts par -

cials al tre ball, que en rea li tat feia l’en tre -

na dor. En aquest sen tit, po dríem par lar

de mul ti dis ci pli na rie tat, atès que no més

es trac ta va de la suma aritm èti ca d’a por -

ta cions. El psicò leg, el pre pa ra dor fí sic,

el fi siò leg, etc., feien el seu tre ball re la -

cio nant-se un per un (fun cio nal ment vo -

lem dir, no per so nal ment) amb l’en -

trenador i el grup. Però, tal com hem anat 

in di cant, aques ta si tua ció va can viant

(Di gel, 1996). Els di fe rents pro fes sio nals 

es tan apre nent, no sen se di fi cul tats ni

errors, a col·la bo rar, amb la qual cosa

po dem pas sar a par lar d’in ter dis ci pli na -

rie tat.

Tan ma teix, per què la in te gra ció es pro -

duei xi de ma ne ra efec ti va, hi ha un ele -

ment que és ab so lu ta ment ne ces sa ri. Que 

el pro pi en tre na dor adop ti el pa per de:

n Mar car els ob jec tius de l’entrenament.

n Esta blei xi prio ri tats en el tre ball con -

junt.

n Coor di na dor de to tes les in ter ven cions.

n Exer cei xi la seva au to ri tat per pren dre

les de ci sions úl ti mes.

Així doncs, se gons la nos tra opi nió, so la -

ment la “in ter dis ci pli na rie tat sub or di na -

da” a la di rec ció i cri te ri de l’entrenador,

és real ment efec ti va, des del punt de vis ta

de la re la ció cost–be ne fi ci, de cara al ren -

di ment es por tiu.

Però aquest rol de l’en tre na dor, més avan -

çat –sem pre se gons la nos tra opi nió– no es

pre sen ta, ara com ara, de ma ne ra pura ni

uní vo ca en tots els en tre na dors ac tuals. Ni

de bon tros. No més es tem in ten tant des -

criu re cap a on per ce bem que va el rol de

l’en tre na dor, su mant ex pe rièn cies de molts 

en tre na dors in di vi duals. Tots els com po -

nents d’a quests nous equips es tan apre -

nent con tí nua ment so bre la mar xa com

serà el mo del de tre ball. En ser ex pe rièn -

cies re la ti va ment no ves i sen se mo dels

clars es ta blerts, s’està pro duint un pro cés

d’a pre nen tat ge d’as saig i error cons tant.

Tam bé cal as sen ya lar aquí, que l’èxit

que es tan ob te nint els en tre na dors in te -

gra dors és un es tí mul per què cada cop

hi hagi més col·le gues seus que in ten tin

se guir aquest camí. És ben cert que amb 

la sim ple imi ta ció no n’hi haurà prou per 

fer rea li tat aquest de sig. Cal una for ma -

ció de ter mi na da i àmplia (en l’es port,

però tam bé en les cièn cies i tec no lo gies

as so cia des), així com una ac ti tud tam bé 

con cor dant amb aquest sis te ma de tre -

ball en equip, que in clou les cièn cies de

l’es port.
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Conclusions
n Hi ha una evo lu ció (po dríem dir-ne una

re vo lu ció) en el pa per de l’en tre na dor.

Ens adre cem vers una nova fi gu ra que

ac tua com a ges tor del pro cés d’en tre -

na ment, mit jan çant el tre ball en equip

d’espe cialistes; i pro ce dents de to tes les 

cièn cies i co nei xe ments que te nen al gu -

na cosa a apor tar.

n L’en tre na dor cada cop s’en ca rre ga més

d’as pec tes com ara l’es tratè gia ge ne ral

(aju dat pel Di rec tor Tècnic Espor tiu), de 

do nar or dre, prio ri tat i sen tit al tre ball

de l’en tre na ment, com un tot (cosa que

no és sen zi lla ni me nor); i tam bé hi ha

cada cop més pro fes sio nals es pe cia lis -

tes que duen a ter me di rec ta ment i

coor di na da les tas ques d’e xe cu ció amb

els es por tis tes.

n El tre ball en equip, de ma ne ra in ter dis -

ci plinà ria i sub or di na da a la di rec ció i

coor di na ció de l’en tre na dor, és clau per

as so lir un ren di ment més gran i, al ho ra, 

acon se guir es por tis tes més ma durs i

adap tats.

n Aques ta mo di fi ca ció del pa per de l’en -

tre na dor no ha de re pre sen tar cap ame -

na ça cap al seu pa per, sinó que ha de

re for çar-lo com a ga ran tia de la ca na lit -

za ció més ade qua da de tots els re cur sos 

i ne ces si tats. De fet, creiem que la ca -

pa ci tat de li de rat ge és l’e le ment que pri -

mer ha de re te nir aquest “nou” entre -

nador.

n Re sul ta ne ces sa ri com ple tar i am pliar

la for ma ció de l’entrenador amb con tin -

guts su fi cients de les di fe rents cièn cies,

però tam bé amb al tres adre çats a

apren dre a in te grar tots els co nei xe -

ments dins del ma teix en tre na ment. I, a 

més a més, prou co nei xe ments de teo -

ria de la cièn cia per ca pa ci tar l’en -

trenador per què pu gui si tuar al seu lloc

ca das cun dels co nei xe ments con crets,

en la glo ba li tat de la in ter ven ció amb els 

es por tis tes.
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Dos discursos
Co men ta ri a l’ar ti cle de Gui ller mo Pé rez Re cio

§ JOSEP ROCA BALASCH

Efec ti va ment, el plan te ja ment de la fi gu ra

d’en tre na dor de Gui ller mo Pé rez es fa en

un sen tit in vers al meu, però en tenc que, a 

la ve ga da, és molt re pre sen ta tiu d’un dis -

curs fre qüent so bre l’or ga nit za ció cien tí fi -

ca i pro fes sio nal.

Els pols opo sats del dis cur sos els po dríem

de fi nir de la ma ne ra se güent. Un pol és el

que des criu com es tro ba un àmbit pro fes -

sio nal i de co nei xe ment –com s’ha fet amb

el d’en tre na dor– i ob ser va com ha evo lu cio -

nat, el seu plan te ja ment ac tual, les re la -

cions pro fes sio nals amb al tres pro fes sio -

nals, etc. Això és el que s’ha ano me nat

mèto de fe no me nolò gic per part de Gui ller -

mo  Pé rez i té com a jus ti fi ca ció màxi ma ce -

nyir-se a la rea li tat de les co ses tal com es

pre sen ten a l’ob ser va dor. En el pol con tra ri

hi la de fi ni ció de cièn cies i pro fes sions pel

ti pus d’ac ti vi tat cien tí fi ca que rea lit zen,

per la pers pec ti va d’es tu di que as su mei xen i 

per l’àmbit tec nolò gic que co brei xen. Està

clar que aquest és l’ob jec tiu cap on s’ha di -

ri git el meu dis curs an te rior. 

Aques tes dues orien ta cions te nen avan tat -

ges i in con ve nients, més enllà de ser le gí ti -

mes com a re fle xions teò ri ques que bus -

quen en ten dre una rea li tat cien tí fi ca i pro -

fes sio nal. La pri me ra, la fe no me nolò gi ca,

té l’a van tat ge de fer un re co nei xe ment de -

ta llat i con tras tat d’un de ter mi nat àmbit,

com ho és l’en tre na ment es por tiu tal com

es dóna en un mo ment de ter mi nat i en un

lloc de ter mi nat. Però té la li mi ta ció de no

ser un pen sa ment que pre ten gui or ga nit -

zar el tre ball cien tí fic i pro fes sio nal. Més

aviat se sot met a la rea li tat tal com es pre -

sen ta i no pre tén mo di fi car-la. És més,

aca ba pen sant que fer cièn cia és des criu re 

les co ses tal com es pre sen ten, sen se vo -

ler mo di fi car-les. La se go na, la que po -

dríem dir sist èmi ca, té l’a van tat ge d’o fe rir

una idea de com hau rien de ser les co ses,

te nint en comp te l’ob jec tiu i l’a bast de

cada cièn cia i cada pro fes sió. En aquest

sen tit, no es con for ma amb dir com es tro -

ben or ga nit zats el tre ball cien tí fic i pro fes -

sio nal, sinó que pro po sa un sis te ma or -

ganitzatiu per can viar-lo i mi llo rar-lo. En

aquest plan te ja ment –cal dir-ho– pri va la

coherè ncia teò ri ca i l’ac ti tud asè pti ca res -

pec te a les per so nes i els seus in te res sos.

En la pri me ra, en can vi, la re fle xió teò ri ca

ac cep ta com a ine vi ta ble el fet que la

presè ncia de di fe rents ac ti tuds cien tí fi -

ques i ac ti vi tats la bo rals són fruit de la

dinà mi ca so cial i de tot ti pus d’in te res sos

que no són els que pro ve nen de l’anà li si i

les dis tin cions teò ri ques.

En base a aques ta con si de ra ció més ge -

neral, hi ha as pec tes en els quals els dos

 discursos mos tren con tras tos que po den

 portar-nos a una mi llor com pren sió de l’ac -

ti vi tat cien tí fi ca i pro fes sio nal en l’àmbit de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.  Co men to al guns

dels que em sem blen més in te res sants.

En pri mer lloc, hi ha el tema de la com -

ple xi tat com a con clu sió de la re fle xió so -

bre l’or ga nit za ció de l’en tre na ment ac tual

que va lli ga da es tre ta ment a l’idea de in -

ter dis ci pli na rie tat que pre sen ta com a

con clu sió del seu es crit. El plan te ja ment

ge ne ral que jo he fet és, pre ci sa ment, un

plan te ja ment que no no més afir ma que

cal la in ter dis ci pli na rie tat, sinó que pro po -

sa com or ga nit zar-la en ter mes ge ne rals.

Al meu en ten dre la qües tió és cla ra i exi -

gent: és evi dent que la rea li tat és com ple -

xa, però del que es trac ta és de dir com es

fa front a la com ple xi tat. És a dir, es trac ta 

que els pro fes sio nals del co nei xe ment di -

guem com pro po sem abas tar la com ple xi -

tat de la na tu ra le sa hu ma na i, en el cas

que ens in te res sa, en l’a fron ta ment  cien -

tí fic de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. 

Un al tre punt des ta ca ble és el que fa re -

ferè ncia a la cons ta ta ció que tots dos fem

del can vi del rol d’en tre na dor i a les al ter -

na ti ves for ma ti ves que se’n de ri ven. En

Gui ller mo Pé rez afir ma que l’en tre na dor té

ac tual ment “fun cions de di rec ció d’e quips

hu mans” i pro po sa en aquest sen tit una

rea dap ta ció dels en tre na dors ac tuals a

aquest nou rol. Jo tam bé par lo de la ne ces -

si tat de la fi gu ra de Di rec tor Tècnic Espor -

tiu amb les ma tei xes fun cions ci ta des, però 

en tenc que es trac ta d’un nou per fil pro -

fessional que re que reix una for ma ció dife -

renciada de la d’entre na dor. Un Di rec tor

Tècnic se cen tra en l’ac tua ció so bre el grup 

de tre ball i ne ces si ta d’u na for ma ció d’ín -

do le bàsi ca ment po lí ti ca. En can vi, l’entre -

na dor se cen tra en l’ac tua ció prio rità ria so -

bre l’in di vi du i ne ces si ta d’u na for ma ció

bàsi ca ment edu ca ti va. Una al tra cosa és

afir mar que l’en tre na dor ha de te nir en

comp te to tes les dinà mi ques fun cio nals

–fo na men tal ment la psi colò gi ca– que s’in -

te gren en cada in di vi du de cara al ren di -

ment. Efec ti va ment, l’en tre na dor ha de tre -

ba llar nor mal ment en grup, ha de con duir

l’a pre nen tat ge de la tècni ca i de la tàcti ca

en cada ju ga dor, ha de pro cu rar l’au to con -

trol emo cio nal, ha de vi gi lar la for ma fi -

siolò gi ca i la sa lut com a con di ció bàsi ca

de ren di ment, ha de con tem plar l’a por ta -

ció bio mecà ni ca al seu es port, etc. En tot

cas, la dis tin ció en tre el rol de po lí tic i el

d’e du ca dor és cla ra, més enllà de la ne -

cess ària coor di na ció d’amb dós i de l’e ven -

tual coin cidè ncia d’amb dós en una ma tei -

xa per so na. 

Un al tre as pec te con cret que aga fa rellevàn -

cia pel que sig ni fi ca, és el d’ac cep tar acrí ti -

ca ment pro fes sio nals en un de ter mi nat uni -

vers tec nolò gic. Em re fe rei xo a la pro pos ta

d’in clou re, per exem ple, un Opto me tris ta

com a tècnic in te grat o ex tern d’un equip

d’en trenament. La ve ri tat és que el fet que

al gu nes per so nes es pe cia lit za des en la me -

su ra de l’a gu de sa vi sual i en la co rrec ció de

de fec tes de vi sió es con ver tei xin en en tre na -

dor vi sual, com por ta con fon dre l’òpti ca amb

la per cep ció i la fí si ca amb la psi co lo gia, que

són matè ries cla ra ment di fe ren cia bles.

És, pre ci sa ment, amb el tema de la dis tin -

ció amb el que vull aca bar el meu co men -

ta ri en aquest fòrum. En efec te, una part

im por tant  de la nos tra ac ti vi tat pro fes sio -

nal en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port

con sis teix en la re fle xió teò ri ca so bre l’or -

ga nit za ció del tre ball. Som uns teò rics de

l’ac ció, aques ta és la nos tra fei na. Doncs

bé, pen so que fer teo ria con sis teix bàsi ca -

ment a dir què és igual i què és di fe rent i

cer car els cri te ris més ge ne rals i ne ces sa -

ris per a fer-ho. 



Al meu entendre
Co men ta ri als textos de Jo sep Roca

§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Pri mer de tot, vol dria dei xar com més clar

mi llor, que tot el que pro po sa Roca, quant 

a la con cep ció i la clas si fi ca ció de cièn -

cies, de qui na ma ne ra clas si fi ca l’estudi

de l’home que fa es port com a dis ci pli na

tec nolò gi ca i in ter dis ci plinà ria, i tam bé la

seva des crip ció de les tres di men sions

adap ta ti ves que com po nen l’educació, em 

sem blen unes apor ta cions d’importància

ca pi tal, molt va luo ses, i que han de cons -

ti tuir una gran aju da per si tuar i or de nar

amb cla re dat els es tu dis i pro fes sions al

vol tant de l’educació i l’esport.

Ara bé, tot i ac cep tant com a tre men da -

ment útils, com ja hem dit, les tres di men -

sions adap ta ti ves de la psi que hu ma na,

no creiem ne ces sa ri con clou re que els

edu ca dors (pro fes sors i en tre na dors) fí sics 

han de res trin gir la seva tas ca bàsi ca ment 

a l’adaptació per cep ti va, i ob viar l’edu -

cació biolò gi ca i la so cial. I no ho dic per -

què l’educació per a la sa lut si gui un con -

tin gut im por tant, tal com l’entenen la im -

men sa ma jo ria dels pro fes sio nals, sinó

per què l’activitat fí si ca i l’esport són ac ti -

vi tats en les quals l’adaptació biolò gi ca i

so cial són tan con subs tan cials com la per -

cep ti va. I que per in te grar un apre nen tat -

ge en al gu na d’aquestes di men sions l’edu -

cand ha de fer, ne cess ària ment, aven ços

con crets en les al tres. Per exem ple, si no

aprenc, no aug men ta la meva con fian ça,

si no de sen vo lu po les me ves ca pa ci tats fi -

siolò gi ques hi ha apre nen tat ges que que -

den fora del meu abast, si no m’alimento

com cal com pro me to tot l’aprenentatge,

etc. Així, l’educador que no tre ba lli en les

tres di men sions, i de for ma coor di na da

en tre elles, no podrà fer bé la seva tas ca.

En exer ci tar-nos, es tem po sant en mar xa

me ca nis mes d’adaptació biolò gi ca que

són in fluïts per molts hàbits i apre nen tat -

ges de sa lut (se guint a Roca), com ara la

die ta, el des cans, l’emotivitat, la hi gie ne,

etc. Tan ma teix, tam bé tro bem al tres con -

tin guts d’aprenentatge so cial en si tua -

cions d’acció real, i no com molts dels que 

s’imparteixen a l’aula, que so vint són pu -

ra ment in for ma tius, però sen se vivè ncies

di rec tes. Els tres apre nen tat ges i la seva

in te gra ció en l’experiència són allò que

de ter mi narà el que sabrà fer l’individu

amb el seu cos en el fu tur, però tam bé de -

ter mi narà hàbits de sa lut, igual com de

do mi ni i de co nei xe ment d’un ma teix en

si tua cions va ria des. És a dir, la crea ció

d’un cor pus de co nei xe ments i de mo ti va -

cions i hàbits en l’educand, que ge ne rin

un do mi ni de les se ves po ten cia li tats cor -

po rals –fí si ques, un ma jor co nei xe ment

d’ell ma teix i de con fian ça en les se ves ca -

pa ci tats i d’un es til de vida sa lu da ble. Des 

del punt de vis ta mèdic, cal po sar les ba -

ses de com s’articulen els ob jec tius de sa -

lut, i fins i tot cal es tu diar els mèto des de

tre ball (i la dosi jus ta) que són més ade -

quats i quins no ho són. Però per crear

hàbits de sa lut cal molt més: tre ball sis -

temà tic d’educació i ac ti vi tats que fi xin els 

hàbits. Una al tra qües tió és sa ber si n’hi

ha prou amb el mo del ac tual de clas ses i

vo lums ho ra ris en l’educació per acon se -

guir aquests ob jec tius.

Per aca bar aques ta lí nia d’ar gu men ta ció,

diré que crec que les fa cul tats han de for -

mar edu ca dors que uti lit zin l’e du ca ció fí si -

ca i l’es port per edu car en tots els con tin -

guts d’e du ca ció fí si ca, so cial, i biolò gi ca

que pos si bi li tin aques tes ac ti vi tats i que

s’hi tro ben im pli cats, per què hi van inex -

tri ca ble ment units. Però, a més a més,

tam bé per què són un dels pocs àmbits del 

món edu ca tiu on es po den in te grar tots,

atès que a l’aula se solen tractar d’una

forma més teòrica.

El punt en què coin ci dei xo ple na ment

amb Roca és el de des ta car que l’es port és 

un mitjà o una eina molt po de ro sa i com -

ple ta per ata car l’e du ca ció en nom bro sos

àmbits: per cep tiu, mo triu, so cial, de ci sió,

apre nen tat ge emo cio nal, etc. La de mo nit -

za ció que se n’ha fet en mol tes oca sions,

iden ti fi cant-lo i sim pli fi cant-lo amb una

sola de les se ves di men sions, l’es port

com pe ti tiu i d’alt ni vell i d’es pec ta cle, pot

fer que es per di la seva ves sant pe dagò gi -

ca i, doncs, que se’n dis so ciïn va lors que li 

són con subs tan cials i que de debò són

útils i im por tants en l’e du ca ció en ge ne ral, 

com ara: el va lor de l’es forç, de la mi llo ra i 

la su pe ra ció per so nals, de com pren dre la

com pe ti ti vi tat com un mitjà i no com un fi, 

la col·la bo ra ció per as so lir un ob jec tiu

comú, el com pro mís en la per se cu ció d’u -

nes fi tes, etc. Traient tot el suc a la nos tra

ar gu men ta ció, apun ta rem una idea que es 

tro ba im plí ci ta en el dis curs. I és que, el

que fan els pro fes sors d’e du ca ció fí si ca i

entrenadors esportius no és, en realitat,

tan diferent. Però això requereix d’un altre

espai per ser desenvolupat.

Sóc cons cient que aques ta pos tu ra que

plan te jo no sim pli fi ca el con tin gut to tal de

la lli cen cia tu ra en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí -

si ca i l’Esport, però sí que em sem bla que

la dis tin ció que pro po sa Roca en tre di men -

sions adap ta ti ves és una guia molt útil per

acla rir i or de nar els con tin guts que han de

te nir. A més a més, pro por cio na ele ments

de cla ri fi ca ció de rols molt ne ces sa ris per a

avan çar en el de sen vo lu pa ment de to tes

les pro fes sions.

Això ens por ta a la se go na part del nos tre

co men ta ri a l’es crit. Opi no que la clas si fi -

ca ció de Cièn cies que fa Roca pro por cio na 

les ba ses per ar ti cu lar el tronc comú i mí -

nim que ne ces si ten els es tu dis: les cièn -

cies mor folò gi ques i fun cio nals. I allò que

ve a con ti nua ció de l’ac cep ta ció del con -

cep te de la lli cen cia tu ra en CAFE, com a

es tu dis que pre te nen for mar pro fes sio nals 

per a una ac ti vi tat tec nolò gi ca, és que,

des prés d’u na bona for ma ció en les cièn -

cies del tronc comú, hi ha d’ha ver es pe -

cia li tats en ca das cu na de les tec no lo gies

que es de fi nei xin com a pròpies. Però la

in te gra ció ha de co men çar a trac tar-se i

mos trar-se en el pri mer ci cle –pot ser amb

una as sig na tu ra?– que mos tri com s’in te -

gren les tres di men sions adap ta ti ves en

l’e du ca ció fí si ca i en l’en sen ya ment de

l’es port; igual que en tots els per fils que es 

de ter mi nin com a pro pis. Això im pli ca que 

pri mer cal dis cu tir quins són aquests per -
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fils, cosa que m’i ma gi no que no serà gai re

fàcil. I desprès s’han d’es truc tu rar les

matè ries en con cor dan ça amb el carà cter

tec nolò gic dels per fils re tin guts. És a dir,

les as sig na tu res d’a quest se gon ci cle han

de pro por cio nar la in te gra ció dels co nei xe -

ments i me to do lo gies que exis tei xen en la

pro fes sió i no co nei xe ments aï llats. I una

cosa en ca ra més im por tant, la ma jo ria de

les assignatures han de ser eminentment

pràctiques, tant si són pràctiques en

l’activitat real com si ho són mitjançant

l’escenificació de rols, i no a l’aula.

Per aca bar, tan sols un co men ta ri so bre els 

per fils o ti tu la cions. Roca ens des ta ca allò

que és ra di cal ment di fe ren cia dor dels per -

fils pro fes sio nals, (po lí tic, mèdic i edu ca tiu 

d’en gin ye ria) tot apor tant cri te ris clars i

útils per a cla ri fi car els rols im plí cits. Però

pot ser no res pon al mo tiu pel qual bas tants 

d’a quests pa pers es tan sent as su mits per

LCAFE o sim ple ment per es por tis tes que ja 

no es tro ben en ac tiu. I crec que la raó, que 

tot i ser poc so fis ti ca da i ser ve lla, no és

menys real, és que aques tes pro fes sions

ne ces si ten tant de com pren dre i do mi nar el 

món de l’en tre na ment, que no és fac ti ble

per a un met ge, un en gin yer o un po lí tic,

pren dre de ci sions sen se aquest co nei xe -

ment. Per dir-ho d’u na al tra ma ne ra, és

molt més fàcil que un LCAFE apren gui més 

fi lo so fia i, re la cio ni i in te gri aquest co nei xe -

ment amb els mit jans de l’en tre na ment i

amb to tes les al tres fa ce tes de l’en tre na -

ment, que no pas que un met ge as su mei xi

els mèto des d’en tre na ment i la for ma com

s’im ple men ten en el dia a dia. L’en tre na -

ment no és no més cièn cia, és in te gra ció de 

co nei xe ments amb me to do lo gies i amb di -

rec ció de grups d’és sers hu mans en un

pro cés d’a pre nen tat ge con ti nuat. Això fa

que el com po nent edu ca tiu i in te gra dor de

co nei xe ments, unit a un li de rat ge fort so -

bre sur ti per da munt de la for ma ció cien tí fi -

ca bàsi ca de pro cedè ncia. Per po der pren -

dre de ci sions en la pre pa ra ció fi siolò gi ca,

en la ges tió d’ins tal·la cions, en or ga nit za -

cions es por ti ves o en in no va cions tècni -

ques de ri va des de l’anà li si bio mecà ni ca, és 

molt ne ces sa ri con èi xer bé les exigè ncies

to tals del ma teix en tre na ment.

Arri bats fins aquí, crec que de fi nint bé els

co nei xe ments tec nolò gics que re que rei xen

to tes les ti tu la cions que pro po sa Roca, i

fins i tot pot ser al gu na més, sal vant les que 

ne ces si ten fun cions pu ra ment mèdi ques

(en te nent-ho com a aten ció a ma lal ties i le -

sions), el lli cen ciat en CAFE pot ser el pro -

fes sio nal que fi nal ment si gui es co llit pel

mer cat de tre ball. Però això serà així sem -

pre que els es tu dis si guin real ment in te gra -

dors de les múl ti ples dis ci pli nes cien tí fi -

ques, tec nolò gi ques i pràcti ques.
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