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Resum
Aquest ar ti cle ana lit za la per cep ció que

els en tre na dors es pan yols d’al ta com pe -

ti ció te nen so bre la seva for ma ció per -

ma nent, a tra vés de l’es tu di de les opi -

nions d’en tre na dors ex perts. Els ob jec -

tius de l’es tu di se cen tren a con èi xer i

ana lit zar la par ti ci pa ció dels en tre na -

dors en ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent, igual com les di fi cul tats amb què

es tro ben els en tre na dors per par ti ci par

en la for ma ció per ma nent i les al ter na ti -

ves que pro po sen.

La in ves ti ga ció ha es tat rea lit za da amb

una mos tra de 20 en tre na dors es pan yols 

en ac tiu que ha gues sin en tre nat du -

rant les tem po ra des 1997/1998, 1998/

1999 i 1999/2000, al gun ju ga dor d’en -

tre els 100 pri mers llocs del ran king

mun dial en la mo da li tat d’in di vi duals.

Res pec te a la me to do lo gia em pra da per

a l’es tu di, vo lem ex pres sar que hem uti -

lit zat una me to do lo gia in te gra do ra, em -

prant tècni ques quan ti ta ti ves i qua li ta ti -

ves: l’en ques ta ad mi nis tra da mit jan çant

qües tio na ri d’au toresposta i l’en tre vis ta

se mies truc tu ra da. 

Cal dir que els re sul tats del nos tre es tu -

di mos tren la ne ces si tat de mi llo rar les

ac ti vi tats de for ma ció per ma nent, un

ex trem que de ri va vers una es cas sa par -

ti ci pa ció dels en tre na dors en les ac ti vi -

tats es men ta des. Tam bé s’ob ser va una

uti lit za ció molt es cas sa, per part dels

tècnics, dels mit jans teò rics i de l’ús de

les no ves tec no lo gies per a la seva for -

ma ció; la pròpia for ma ció per ma nent se 

cen tra, bàsi ca ment, en l’au toanà li si i en 

ac ti vi tats de ti pus pràctic. D’al tra ban -

da, els en tre na dors de ma nen nous mo -

dels de for ma ció que si guin com pa ti bles 

amb les se ves obli ga cions pro fes sio -

nals, i creuen ne ces sa ri que el per fil pro -

fes sio nal de les per so nes que han d’im -

par tir les ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent ha de ser més he te ro ge ni que el

que exis teix a ho res d’a ra.

Intro duc ció 

Les con cep cions ac tuals de l’en sen ya -

ment i de la for ma ció d’en tre na dors es -

por tius con tem plen l’en tre na dor com un

tècnic do cent, amb un alt ni vell de des -

tre sa, que de sen vo lu pa, du rant la ses sió

d’en sen ya ment, una ac tua ció sos tin gu da

en una con tí nua pre sa de de ci sions;

aquest tècnic haurà de ser sotmès,

doncs, a pro ces sos d’en tre na ment con -

duc tual, amb l’ob jec tiu de for mar un en -

tre na dor que pu gui ac tuar de ma ne ra efi -

caç en qual se vol con text. 

L’en tre na dor de tennis ac tua com un pro -

fes sor d’e du ca ció fí si ca que ha de do mi -

nar una sèrie de des tre ses do cents que li

per me tin de de sen vo lu par l’en sen ya ment

d’ha bi li tats mo trius es pe cí fi ques en la

mo da li tat es por ti va del tennis. 

En aquest sen tit, els pro gra mes de for ma -

ció de pro fes sors (Del ga do, 1992; Frai le,

1993; Vi cia na, 1996; Ro drí guez, 1997;

del Vi llar i Fuen tes, 1999; Con tre ras,
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Abstract
The pre sent ar ti cle analy zes the per cep tion that

the Spa nish trai ners of high com pe ti tion have on

its per ma nent for ma tion, through the study of the

opi nions of ex pert trai ners. The ob jec ti ves of the

study are cen te red in to know and to analy ze the

par ti ci pa tion of the trai ners in ac ti vi ties of

per ma nent for ma tion, as well as the dif fi cul ties

found by the trai ners to par ti ci pa te in the

per ma nent for ma tion and the al ter na ti ves that

they pro po se.

The in ves ti ga tion has been ca rried out with a sam ple

of 20 Spa nish trai ners in as set that they had trai ned

du ring the pe riod 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 to some pla yer among the first 100

po si tions of the world ran king in the mo da lity of

sin gu lar. Re gar ding the met ho do logy used for the

study, to ex press that we have used an in te gra ti ve

met ho do logy using tech ni cal quan ti ta ti ve and

qua li ta ti ve: the sur vey ad mi nis te red by means of

ques tion nai re to com ple te for the own per son and the 

in ter view half-struc tu red. 

To say that the re sults of our study show the

ne ces sity to im pro ve the ac ti vi ties of per ma nent

for ma tion, I carry to an ex tre me this that de ri ves in 

a scar ce par ti ci pa tion of the trai ners in this

ac ti vi ties. Also, a very scar ce use is ob ser ved on

the part of the tech ni cians of the theo re ti cal

means and of the use of the new tech no logy for its 

for ma tion, being cen te red its per ma nent

for ma tion, ba si cally, to the self-analysis and

ac ti vi ties of prac ti cal type. On the ot her hand, the

trai ners de mand new for ma tion mo dels that are

com pa ti ble with their pro fes sio nal obli ga tions,

seeing ne ces sary that the pro fes sio nal pro fi le of

peo ple that you/they should im part the ac ti vi ties of 

per ma nent for ma tion should be more

he te ro ge neous than that at the mo ment exis tent.

Key words
Tennis, Per ma nent for ma tion, Trai ners, High

com pe ti tion

Ten nis, For ma ció per ma nent, Entre na dors,
Alta com pe ti ció

n Pa ra ules cla u
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2000) sug ge rei xen la uti lit za ció de tres ti -

pus de com po nents (co nei xe ment acadè -

mic, des tre ses do cents, i co nei xe ment

pràctic), que po den ser apli cats per fec ta -

ment a la for ma ció d’en tre na dors. 

El co nei xe ment acadè mic s’ad qui reix tra -

di cio nal ment a tra vés de les ano me na des

lli çons ma gis trals, en les quals l’ex pert

ex po sa teò ri ca ment els fo na ments bàsics

de l’ac ció do cent. Les des tre ses do cents,

d’al tra ban da, s’en tre nen mit jan çant l’a -

nàlisi de si tua cions d’en sen ya ment, l’ob -

ser va ció sis temà ti ca de la con duc ta do -

cent d’en tre na dors ex perts, i a tra vés de

pràcti ques com a en tre na dor, tu te la des

per su per vi sors ex perts, en les quals l’en -

tre na dor ex pe ri men ta de for ma pràcti ca

les com petè ncies d’en sen ya ment, inicial -

ment en si tua cions si mu la des, i posterior -

ment en si tua cions reals. 

El co nei xe ment pràctic re que reix el tre ball 

amb al tres tècni ques for ma ti ves més qua -

li ta ti ves; per exem ple, la rea lit za ció de

dia ris, els grups de dis cus sió, l’es ti mu la -

ció del re cord, etc., es tratè gies for ma ti ves 

que per se guei xen com a ob jec tiu úl tim

de sen vo lu par en l’en tre na dor la ca pa ci tat

per ana lit zar la seva pràcti ca do cent. 

En aquest sen tit, creiem que “La ne ces -

si tat de de sen vo lu par en el pro fes sor-en -

tre na dor de tennis els tres ele ments for -

ma tius an te rior ment es men tats que da

ple na ment jus ti fi ca da pel carà cter pro -

fes sio nal de l’en sen ya ment del tennis.

L’en tre na dor és con si de rat com a tècnic

en la me su ra en què és cons cient de la

com ple xi tat de l’ac tua ció didà cti ca du -

rant les ses sions d’en tre na ment i en sen -

ya ment del tennis” del Vi llar i Fuen tes

(1999, pp. 3-4). 

L’en tre na dor de tennis ha d’e vo lu cio nar

con tí nua ment, tant des del punt de vis ta

tècnic com cien tí fic, igual com s’es de vé

en qual se vol al tre ti pus de tre ball. Per

això, hem de te nir sem pre cla ra la idea

dels can vis con ti nuats que im po sen els

nous ti pus de su per fí cies de joc, les ma -

jors pos si bi li tats de comp tar amb un ade -

quat se gui ment mèdic, tant per a la pre -

ven ció, com per a la re cu pe ra ció de pos si -

bles le sions, la im portància cada ve ga da

més gran que es con ce deix a l’as pec te fí -

sic en el joc, etc. 

Tots aquests can vis exi gei xen el de sen -

vo lu pa ment de no ves me to do lo gies d’en -

sen ya ment i en tre na ment tècnic, tàctic,

fí sic, psi colò gic, aquests úl tims as pec -

tes res sen yats per es tu dis apli cats al

tennis, com ara els de Ba la guer (1996,

pp. 145-153), Ga lia no, Esco da i Pru na

(1996, pp. 115-121), Ruiz-Co to rro

(1996, pp. 106-111), i Va que ro (1996, 

pp. 174-182), etc. Per això, i per do nar

res pos tes efi ca ces a aques tes exigèn -

cies, el tècnic ha de man te nir una ac ti -

tud d’a pre nen tat ge con ti nu, el qual, en

la nos tra opi nió, no pot li mi tar-se a les

pròpies ex pe rièn cies i a les con ver ses

amb al tres tècnics du rant l’as sistència a

tor neigs, com par tint al guns en tre na -

ments o te nint cura de la pròpia con di ció 

fí si ca, atès que, i sen se meny ste nir la de -

gu da im portància dels úl tims as pec tes

res sen yats, aquests mit jans de for ma ció

per ma nent ens sem blen in su fi cients i

man cats d’u na es truc tu ra ade qua da,

que cer ta ment pot acon se guir-se mit jan -

çant ac ti vi tats més or ga nit za des. 

En aquest sen tit, som cons cients que la

si tua ció ac tual de la for ma ció per ma nent

de l’en tre na dor de tennis es tro ba con di -

cio na da per les exigè ncies del cir cuit

mas cu lí –“ATP”– i del fe me ní –“WTA”–

(ju ga dors pro fes sio nals) i, per tant, de l’e -

nor me di fi cul tat per què els en tre na dors

d’al ta com pe ti ció pu guin as sis tir a con -

gres sos men tre els seus ju ga dors es tro -

ben en qual se vol punt del món, però con -

si de rem que, en ca ra que re co nei xem

aques ta in com pa ti bi li tat en tre les se ves

exigè ncies pro fes sio nals i les pos si bi li tats

d’a nar a ac ti vi tats de for ma ció per ma -

nent, els òrgans fe de ra tius han de bus car

al ter na ti ves de for ma ció per ma nent que

es ti guin a l’a bast dels en tre na dors d’al ta

com pe ti ció. 

Una mos tra sig ni fi ca ti va d’ac ti vi tats for -

ma ti ves em mar ca des en l’àmbit de la for -

ma ció per ma nent en la mo da li tat es por ti -

va del tennis a Espan ya la cons ti tuei xen

les ges tio na des per l’Esco la de Mes trat ge

de la Reial Fe de ra ció Espan yo la de

Tennis, ac ti vi tats i tre balls que s’han ma -

te ria lit zat en lle tra im pre sa mit jan çant la

pu bli ca ció en lli bres i re vis tes, així com

en un al tre ti pus de pu bli ca cions pe riò di -

ques, tex tos de carà cter mo nogr àfic i al -

tres me nes de do cu ments. 

En el con text de la for ma ció per ma nent,

me reix ser des ta ca da la re cent in cor po ra -

ció de la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Tennis a Inter net. El 20 de no vem bre de

1996 la “FIT” inau gu ra la seva nova adre -

ça a Inter net “ITF Onli ne”, adre ça que

cons ta de vuit sec cions, en tre les quals

s’in clouen les com pe ti cions més re lle -

vants de la “ITF”, la “Copa Da vis” per

“NEC”i la “KB Fed Cup”. A l’“ITF Onli ne”

es pot ac ce dir a tra vés de l’a dre ça

“http://www.itf ten nis.com”. 

Així ma teix, la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Tennis con ti nua ce le brant el Se mi na ri

Mun dial de la “ITF” per a Entre na dors,

es de ve ni ment que ge ne ra un bon nom bre 

d’ac ti vi tats que con tri buei xen de ma ne ra

sig ni fi ca ti va al pro cés de for ma ció per ma -

nent en l’àmbit del tennis. 

Objec tius
de la in ves ti ga ció 

Els ob jec tius ge ne rals per se guits en l’es -

tu di són els se güents:

n Con èi xer i ana lit zar la par ti ci pa ció dels

en tre na dors es pan yols de tennis d’al ta

com pe ti ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent. 

n Con èi xer i ana lit zar la im portància

que els en tre na dors con ce dei xen a la

rea lit za ció d’ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent, així com la va lo ra ció que

fan de les ac ti vi tats que han es tat

ofer tes. 

n Con èi xer i ana lit zar les di fi cul tats amb

què es tro ben els en tre na dors per par ti -

ci par en la for ma ció per ma nent i les al -

ter na ti ves que pro po sen.

 

Me to do lo gia

Mos tra

Al nos tre es tu di, ana lit zem en tre na dors

es pan yols en ac tiu que ha gues sin en tre -

nat du rant les tem po ra des 1997/1998,

1998/1999 i 1999/2000, al gun ju ga -

dor si tuat, en al gun mo ment d’a ques tes

tem po ra des, en tre els 100 pri mers llocs 



del ran king en la mo da li tat d’in di vi -

duals. A Espan ya, són pocs els pro fes -

sio nals que com plei xen aquests re qui -

sits, per ser con si de rats en tre na dors

d’al ta com pe ti ció. La se lec ció fi nal

d’en trenadors es va rea lit zar un cop

con sul tats els fit xers de la Fe de ra ció

Espan yo la de Tennis. En aquest sen tit,

val a dir que 25 en tre na dors com plien

els re qui sits exi gits, i es va ob te nir un

per cen tat ge im por tant d’en tre na dors

que van en viar el qües tio na ri de gu da -

ment em ple nat, un to tal de 20 (83% del 

to tal d’en tre na dors que reu nien els re -

qui sits ex po sats); amb l’ob jec te d’i den -

ti fi car al gu nes ca rac te rís ti ques ge ne rals 

d’a ques ta mos tra, pre sen tem les da des

se güents, pro ce dents del qües tio na ri: 

n Sexe: 19 ho mes (95%) i 1 dona (5%). 

n Edat: 25 anys o menys (0 –0%–), de

26 a 35 anys (10 –50%–), de 36 a 45

anys (7 –35%–) i 46 anys o més (3

–15%–). 

n Anys exer cint com a en tre na dor: Una

mit ja na de 13,05 anys (amb una des -

via ció de 9,14) 

Con si de rant tot el que aca bem de dir,

que da ple na ment jus ti fi cat que en el pro -

ce di ment se guit en el nos tre es tu di mixt

(quan ti ta tiu-qua li ta tiu) no re co rre gués -

sim a cap ti pus de mos treig, i vam pren -

dre la de ter mi na ció que la po bla ció ob jec -

te d’es tu di fos in ves ti ga da con si de rant

tots els ele ments que hi per tan yien. 

Així, la po bla ció es tu dia da (en tre na dors

es pan yols de tennis d’al ta com pe ti ció) es

cons ti tueix en uni vers pe tit (o po bla ció fi -

ni ta), con ve nient ment iden ti fi cat. 

Va ria bles 

Les va ria bles so bre les quals s’ha de sen -

vo lu pat l’es tu di han es tat: 

1. Par ti ci pa ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent 

1.1. Acti vi tats de ti pus teò ric. 

1.2. Acti vi tats de ti pus pràctic. 

2. Va lo ra ció de la im portància i ofer ta de 

les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent 

2.1. Acti vi tats de ti pus teò ric. 

2.2. Acti vi tats de ti pus pràctic. 

3. Di fi cul tats per ac ce dir a la for ma ció

per ma nent 

3.1. Di fi cul tats per a l’as sistència a

les ac ti vi tats for ma ti ves. 

3.2. Di fi cul tats per a l’a pro fi ta ment

de les ac ti vi tats for ma ti ves. 

4. Alter na ti ves a la for ma ció per ma nent

exis tent en l’ac tua li tat 

4.1. Alter na ti ves a les di fi cul tats per

ac ce dir a la for ma ció per ma nent. 

4.2. Alter na ti ves a l’o fer ta d’ac ti vi -

tats de for ma ció per ma nent. 

Instru ments 

Res pec te de la me to do lo gia se lec cio na -

da per rea lit zar la in ves ti ga ció, en

 l’estudi vam re có rrer a l’a pli ca ció de

 diverses pers pec ti ves o mul ti pli ci tat

d’en focaments, i vam op tar per una via

me to dolò gi ca plu ral i in te gra do ra, mit -

jan çant l’ús de tècni ques quan ti ta ti ves

i qua li ta ti ves: d’u na ban da, l’en ques ta

ad mi nis tra da mit jan çant qües tio na ri

(qües tio na ri d’au to res pos ta); en la nos -

tra in ves ti ga ció vam uti lit zar la mo da li -

tat d’en ques ta ano me na da en ques ta

per co rreu, des ti na da a l’ob ten ció d’in -

for ma ció so bre po bla cions es pe cí fi -

ques, va lent-nos d’un dels ins tru ments

més co mu na ment uti lit zats en la in ves -

ti ga ció mit jan çant en ques tes: el qües -

tio na ri tramès per co rreu als sub jec tes

sot me sos a en ques ta. D’u na al tra ban -

da, en l’es tu di vam uti lit zar tam bé l’en -

tre vis ta a fons. La mena d’en tre vis -

ta que vam apli car va ser del ti pus

 semiestructurada o guia da, i de ca -

ràcter in di vi dual, cons ti tuï da per una

llis ta que com bi na va pre gun tes tan ca -

des o es truc tu ra des i pre gun tes ober -

tes, or de na des i re dac ta des de la

 mateixa for ma per a tots els sub jec tes

en tre vis tats. A les ta bles 1 i 2 s’in clou

l’en ques ta i el guió de l’en tre vis ta a

fons:
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DADES GENERALS 

Pot re la tar-nos, a grans trets, com ha arri bat a la si tua ció que ocu pa ac tual ment en el món del tennis, co men çant per dir-nos des de quan i per qui na raó va co men çar a prac ti car-lo? 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 

Qui na mena i qui na quan ti tat d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent –ac ti vi tats que, si guin del ti pus que si guin, van adre ça des a l’ac tua lit za ció o mi llo ra del ni vell de com petè ncia, i que

si guin com pa ti bles amb el tre ball com a en tre na dor– creu que rea lit za l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció? 

VALORACIÓ DE LA IMPORTÀNCIA I L’OFERTA DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT 

Pot va lo rar quin ti pus d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent con si de ra més útils per als en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció? Quin/s per fil/s pro fes sio nal/s con si de ra el/els més in di -

cat/s per a les per so nes en ca rre ga des d’im par tir les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent –con gres sos, cur sos, etc.? 

DIFICULTATS PER ACCEDIR A LA FORMACIÓ PERMANENT 

Qui nes són les prin ci pals di fi cul tats amb què es tro ba l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció per ac ce dir o apro fi tar les ac ti vi tats per ma nents que són ofer tes, ara com ara? Qui nes

són les prin ci pals di fi cul tats amb què es tro ba l’en tre na dor de tennis d’al ta com pe ti ció per treu re el màxim pro fit de les ac ti vi tats for ma ti ves exis tents?

ALTERNATIVES DE FORMACIÓ PERMANENT 

¿De qui na ma ne ra creu que es po dria fa ci li tar una ma jor par ti ci pa ció i/o apro fi ta ment dels en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció en ac ti vi tats de for ma ció per ma nent? Qui nes al ter na ti -

ves tro ba, da vant de l’ac tual ofer ta d’ac ti vi tats de for ma ció per ma nent, que si guin del màxim pro fit per als en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció Con si de ra que són les prin ci pals di fi -

cul tats per rea lit zar les de gu des ava lua cions al ten nis ta d’al ta com pe ti ció? Qui nes al ter na ti ves creu que po den exis tir? 

n TAULA 1.
Guió d’en tre vis ta a fons a en tre na dors de tennis d’al ta com pe ti ció.
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DADES GENERALS 

P.1. Sexe:  1. Home q  2. Dona q

P.2. Edat: a) 25 anys o menys  q  b) De 26 a 35 anys  q  c) De 36 a 45 anys  q  d) 46 anys o més q

P.3. Quants anys ha exer cit com a en tre na dor, apro xi ma da ment?  ____________________

FORMACIÓ PERMANENT 

P.4. Va lo ri d’1 a 5 l’ús que fa dels se güents mit jans per con ti nuar for mant-se i la im portància que els con ce deix per a aques ta fi na li tat:

(Co rres pondència: 1: gens, 2: poc, 3: re gu lar, 4: for ça, 5: molt):

FORMATIUS Ús que en faig Importància que hi dono 

 1. Assistència a par tits “en viu” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 2. Veu re par tits te le vi sats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 3. Anàli si de par tits en ví deo  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 4. Obser va ció d’en tre na do rs ex per ts du ran t l’en tre na men t 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 5. Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 6. Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 7. Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 8. Uti lit za ció de CD ROMS es pe cia lit zats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 9. Ús d’Inter net 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Assistència a con gres sos, cur sos i cli nics de for ma ció 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11.  Inves ti ga ció in di vi dual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12.  Inves ti ga ció en grup 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per Inter net (xats) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20. Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

P.5. Esta blei xi qui na és, apro xi ma da ment, la dis tri bu ció en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que han im par tit les ac ti vi tats de for ma ció per ma nent a les quals ha

anat (cur sos, con gres sos...) i in di qui la dis tri bu ció que con si de ra ria ideal: 

(La suma to tal ha de do nar “100”)

PERFIL PROFESSIONAL Per cen tat ge en ac ti vi tats rea lit za des Per cen tat ge ideal

1. Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis _____ % _____ %

2. Pro fes sors de l’Esco la Na cio nal de Mes trat ge de Tennis de la Fe de ra ció Espan yo la o de la Fe -

de ra ció Inter na cio nal de Tennis

_____ % _____ %

3. Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca en l’al ta com pe ti ció _____ % _____ %

4. Di ri gents de la Fe de ra ció Espan yo la de Tennis o de la Fe de ra ció Inter na cio nal de Tennis _____ % _____ %

P.6. Indi qui la prin ci pal di fi cul tat amb què es tro ba per as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per ma nent: (Triï no més una res pos ta):

1. Di fi cul tats econò mi ques q

2. Ocu pa cions i res pon sa bi li tats fa mi liars q

3. No po der de sa ten dre el tre ball q

P.7. Indi qui el prin ci pal pro ble ma amb què es tro ba, en l’o fer ta d’ac ti vi tats, per mi llo rar la seva for ma ció per ma nent: (Triï no més una res pos ta:

1. Esca ssa exis tèn cia d’ac ti vi tats amb ri gor cien tí fi c pro mo gudes pels òr ga ns fe de ra ti us q

2. Escas sa adap ta ció de les ac ti vi tats de cai re cien tí fic a les ne ces si tats dels en tre na dors q

3. Acti vi tats ex ces si va ment es te reo ti pa des (si mi lars, monò to nes, re pe ti ció de con tin guts) q

4. Acti vi tats poc mo ti vants q

5. Nom bre in su fi cient d’ac ti vi tats d’a pli ca ció pràcti ca. q

n TAULA 2.
Enques ta a en tre na do rs de te nnis d’alta competició.

TOTAL = 100 TOTAL = 100



Anàli si
de les da des 
Per al trac ta ment de les da des quan ti ta ti -

ves vam efec tuar una anà li si es ta dís ti ca

des crip ti va co rre la cio nal. 

Per al trac ta ment de les da des qua li ta ti -

ves pro vi nents de les en tre vis tes, rea lit -

za des a una se lec ció de sub jec tes co rres -

po nents a la po bla ció es tu dia da (els en -

tre na dors es pan yols de tennis d’al ta com -

pe ti ció), vam apli car el pro ce di ment

d’anà li si de con tin gut, i vam se guir com a 

me to do lo gia de l’anà li si de les da des un

to tal de cinc fa ses. La pri me ra d’a ques tes 

fa ses va con sis tir en la lo ca lit za ció i co di -

fi ca ció de cada ca te go ria en cada una de

les en tre vis tes. Du rant la se go na fase es

va pro ce dir al rea jus ta ment del ro ma nent

de da des, per tal de, en la ter ce ra fase,

de li mi tar i sub rat llar els frag ments tex -

tuals de cada en tre vis tat en cada una de

les ca te go ries. En la quar ta fase es va rea -

lit zar l’a gru pa ment dels frag ments tex -

tuals de cada en tre vis tat en cada una de

les ca te go ries. Fi nal ment, en la cin que na

fase vam sin te tit zar l’a gru pa ment rea lit -

zat a la fase an te rior. 

Re sul tats 

Pre sen tem en aquest apar tat les da des

ob tin gu des mit jan çant els qües tio na ris;

aques ta anà li si s’e fec tua de for ma en -

creua da amb les da des qua li ta ti ves, em -

prant, per a aques tes, evidè ncies do cu -

men tals (ex trac tes de trans crip cions de

les en tre vis tes). Així, no no més con si de -

rem la in for ma ció numè ri ca (que per si

sola ja es mos tra molt im por tant) sinó

que, mit jan çant l’es tratè gia de la trian gu -

la ció, in te grem a més a més in for ma ció

qua li ta ti va de les en tre vis tes, amb l’ob -

jec te d’en ri quir i po ten ciar en ca ra més

l’anà li si. 

Si tuant-nos en el do mi ni de la for ma ció

per ma nent dels en tre na dors es pan yols

de tennis d’al ta com pe ti ció, as sen ya lem 

en pri mer lloc que, a més a més de creu -

re que no re sul ta ne ces sa ri un bon ni vell 

de joc per ser en tre na dor d’al ta com pe -

ti ció, els en tre na dors sí que con si de ren

be ne fi ciós el fet d’ha ver en tre nat en les

eta pes de pre-tennis, ini cia ció, per fec -

cio na ment i com pe ti ció, abans de pas -

sar a l’al ta com pe ti ció, per què això pro -

por cio na un se guit d’ex pe rièn cies i pos -

si bi li ta que el tennis es con tem pli de

for ma més glo bal. 

Par ti ci pa ció

en ac ti vi tats

de for ma ció

per ma nent 

Exa mi nant l’o pi nió dels en tre na dors so -

bre la seva par ti ci pa ció en ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent, i res pec te de la qua -

li tat de la for ma ció per ma nent ofer ta, els

en tre na dors es mos tren for ça crí tics, atès

que el 75% opi na que la for ma ció ofer ta

és mi llo ra ble o molt mi llo ra ble. D’u na al -

tra ban da, el grau de par ti ci pa ció en ac ti -

vi tats de for ma ció per ma nent dels en tre -

na dors es mos tra ma jo rità ria ment (70%)

escàs o molt escàs. 

Acti vi tats

de ti pus teò ric 

Enca ra que les da des es tro ben con di cio -

na des per la seva gran va ria bi li tat, ob ser -

vem, se gons mos tra la tau la 3, que gai re -

bé la mei tat dels pro fes sors (47%) que

els han im par tit ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent són pro fes sors de l’Esco la Na -

cio nal de Mes trat ge de Tennis o de la Fe -

de ra ció Inter na cio nal, se guits d’en tre na -

dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia en 

l’al ta com pe ti ció (29%), i com re flec tei -

xen igual ment les en tre vis tes: “Crec que

a més a més dels que s’han de di cat a la

for ma ció in di vi dual, a anar es tu diant i

avan çant, tam bé cal comp tar amb l’ex -

pe rièn cia i, per tant, hau rien de te nir ca -

bu da to tes les per so nes que han tin gut

una ex pe rièn cia i l’han vis cu da” (Entre -

na dor 1). 

En re la ció amb la re cep ció del co nei xe -

ment (Tau la 4), la va lo ra ció ge ne ral
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VARIABLES X s

Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis 16 % 16,67

Pro fes sors de la via fe de ra ti va  47 % 20,74

Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca a l’al ta com pe ti ció 29 % 24,37

Di ri gents de la via fe de ra ti va  8 % 11,63

n TAULA 3.
Dis tri bu ció en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que els han im par tit ac ti vi tats de
for ma ció per ma nent

VARIABLES X s

Assistència a par tits “en viu” 4,60  ,60

Veu re par tits te le vi sats 3,65 1,23

Anàli si de par tits en ví deo 2,70 1,13

Obser va ció d’en tre na dors ex perts du rant l’en tre na ment 3,35 1,27

Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció 4,65  ,49

Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 2,45 1,05

Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 2,40 1,14

Ús de CD ROMS es pe cia lit zats 1,80 ,95

Ús d’“Inter net” 2,15 1,09

Assistència a con gres sos, cur sos i clinics de for ma ció 2,25 1,07

Inves ti ga ció in di vi dual 2,75 1,25

 X i s  con jun ta 2,98 1,02

n TAULA 4.
Dis tri bu ció de l’ús dels mit jans for ma tius per a la re cep ció de co nei xe ment.



que da di fu mi na da (2,98) per què es

con tra res ta el gran ús que fan de l’ob -

ser va ció de ju ga dors en com pe ti ció

(4,65) i de l’as sistència a par tits “en

viu” (4,60) amb el poc ús que fan dels

mit jans més teò rics, com ara la lec tu ra

de do cu ments; els mit jans menys va lo -

rats són (1,80) l’ús de CD ROMS es pe -

cia lit zats i l’ús d’"Inter net" (2,15). Ells

ho ex pres sen en els ter mes que se guei -

xen: “Quan par lem d’al ta com pe ti ció,

tu estàs en tor neigs i re bent cons tant -

ment in for ma ció pro ce dent d’al tres ju -

ga dors i en tre na dors, veus com en tre na 

aquest, veus com en tre na l’al tre. Sin -

ce ra ment, ni em miro Inter net. Per què

li he d’en viar un e-mail a un al tre en tre -

na dor, si pren drem cafè ple gats molts

ves pres?” (Entre na dor 5). 

La va lo ra ció ge ne ral que ofe rei xen els en -

tre na dors so bre les ac ti vi tats for ma ti ves

rea lit za des per in ter can viar co nei xe ment

(Tau la 5) és for ça bai xa (2,23). Aquest

fet es pro dueix per què aquests pro fes sio -

nals no més acos tu men a in ter can viar co -

nei xe ments amb al tres en tre na dors “en

viu” (4,25) i amb els seus aju dants

(3,60), men tre que la res ta d’op cions es

tro ben in frau ti lit za des, com po dem com -

pro var tam bé a les en tre vis tes: “Entre els

en tre na dors pro fes sio nals això es fa con -

tí nua ment, per què quan viat gen es reu -

nei xen cons tant ment i les con ver ses

sem pre gi ren al vol tant del tennis” (En -

trenador 1). 

En re la ció amb l’ús dels mit jans for ma tius 

per a l’au toanà li si, el que sí que sem bla

clar és que for ça so vint (4,30) els en tre -

na dors re fle xio nen so bre la pròpia ex pe -

rièn cia.

Acti vi tats
de ti pus pràctic 

Ofe rim, tot se guit, la va lo ra ció apor ta da

pels en tre na dors so bre les ac ti vi tats for -

ma ti ves que rea lit zen en pis ta. 

Ate nent a l’ús dels mit jans for ma tius per

a l’en tre na ment de ju ga dors aliens, s’ob -

ser va que l’en tre na ment de ju ga dors

aliens no es des co breix com una pràcti ca

gai re uti lit za da (2,80) en tre els en tre na -

dors a l’ho ra de con ti nuar for mant-se. 
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VARIABLES X s

Pro fes sors de Fa cul tats de CC de l’Esport o INEF amb docè ncia en tennis 27 % 13,31

Pro fes sors de la via fe de ra ti va 26 % 14,65

Entre na dors de tennis amb àmplia ex pe rièn cia pràcti ca a l’al ta com pe ti ció 38 % 18,50

Di ri gents de la via fe de ra ti va  9 % 10,50

n TAULA 6.
Dis tri bu ció ideal en per cen tat ges del per fil pro fes sio nal de les per so nes que han d’im par tir ac ti vi tats
de for ma ció per ma nent.

VARIABLES X s

Assistència a par tits “en viu” 4,70  ,57

Veu re de par tits te le vi sats 4,10  ,79

Anàli si de par tits en ví deo 4,00  ,79

Obser va ció d’en tre na dors ex perts du rant l’en tre na ment 4,20 1,06

Obser va ció de ju ga dors en com pe ti ció  4,70  ,47

Lec tu ra d’ar ti cles de re vis tes es pe cia lit za des 3,20 1,01

Lec tu ra de lli bres es pe cia lit zats 2,95 1,10

Ús de CD ROMS es pe cia lit zats 2,35 1,04

Ús d’Inter net" 2,55 1,19

Assistència a con gres sos, cur sos i cli nics de for ma ció 3,10 1,17

Inves ti ga ció in di vi dual 3,30  ,98

 X i s  con jun ta 3,55 ,92

n TAULA 7.
Dis tri bu ció de la im portància que con ce dei xen als mit jans for ma tius per a la re cep ció de co nei xe ment.

VARIABLES X s

Inves ti ga ció en grup 2,40 1,14 

Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 4,25  ,85

Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per “Inter net” (xat) 1,85 1,23

Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 3,60 1,31

Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 1,65  ,88

Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 1,30  ,80

Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 1,35  ,75

Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats  2,15 1,14

Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors  1,60  ,88

 X i s  con jun ta 2,23 1,00

n TAULA 5.
Dis tri bu ció de l’ús dels mit jans for ma tius per a l’in ter can vi de co nei xe ment .



D’u na al tra ban da, per con ti nuar la seva

for ma ció, els en tre na dors re co rren a l’en -

tre na ment i com pe ti ció pro pis d’u na ma -

ne ra ha bi tual, en ca ra que no amb ex ces -

si va fre qüèn cia (3,25). 

Va lo ra ció

de la im portància

i ofer ta de les ac ti vi tats

de for ma ció per ma nent 

Un cop exa mi nat l’ús que els en tre na -

dors fan dels di fe rents mit jans for ma -

tius, ve gem ara qui na im portància els

con ce dei xen. Trac ta rem, doncs, de res -

pon dre als as pec tes que cal dria te nir en

comp te a l’ho ra de se lec cio nar el ti pus

d’ac ti vi tats. 

Acti vi tats
de ti pus teò ric 

Igual com en la ca te go ria an te rior, ani rem 

veient qui na im portància els me reix ca -

das cu na de les ac ti vi tats for ma ti ves de ti -

pus teò ric que han rea lit zat o po den rea -

lit zar. 

A la vis ta de la tau la 6, la si tua ció ideal

per a ells se ria que els en tre na dors amb

gran ex pe rièn cia im par tis sin més ac ti vi -

tats, igual com pro fes sors de Fa cul tats

de CC de l’Esport o INEF, tot com ple tant 

la tas ca dels pro fes sors de l’Esco la Na -

cio nal de Mes trat ge de tennis: “Crec

que cal dria te nir en comp te molts ju ga -

dors que han es tat pro fes sio nals tota

la vida i a par tir d’a quests te nir un

equip on es va gin com ple men tant tots”

(Entre nador 4).

Com pa rant les da des re la ti ves a la im -

portància con ce di da, amb l’o pi nió que

van ofe rir so bre l’ús que feien d’a quests

ma tei xos mit jans for ma tius (Tau la 7),

hem d’as sen ya lar que con ti nuen va lo rant

en més gran me su ra l’as sistència a par tits 

“en viu” i l’ob ser va ció de ju ga dors en

com pe ti ció (4,70 per a to tes dues). La di -

ferè ncia es tro ba en els al tres mit jans,

que si abans eren uti lit zats es cas sa ment,

ara re ves tei xen una im portància mo de ra -

da, cosa que fa que la va lo ra ció ge ne ral

si gui ac cep ta ble (3,55). 

Es man té la tendència in di ca da a la tau la

8, és a dir, coin ci dei xen l’ús i la im -

portància en les ac ti vi tats més va lo ra des,

com ara les con ver ses i dis cus sions amb

al tres en tre na dors “en viu”, i amb els

seus aju dants (4,45 i 4,10, res pec ti va -

ment). Els en tre na dors tor nen tam bé a

va lo rar una mica més la im portància de

les al tres ac ti vi tats en com pa ra ció amb

l’ús que en fan, i en con se qüèn cia, la mit -

ja na ge ne ral de les va lo ra cions s’e le va a

re gu lar (3,14). 

Res pec te de la im portància que con ce dei -

xen als mit jans for ma tius per a l’au toanà -

li si, els en tre na dors, com era d’es pe rar, a

més a més de fer-ne un ús in tens, tam bé

va lo ren en gran me su ra la im portància de

la re fle xió so bre la pròpia ex pe rièn cia.

Con cre ta ment, en aquest cas, ús i im -

portància pre sen ten la ma tei xa va lo ra ció

(4,30). 

Acti vi tats
de ti pus pràctic 

Pas sem ara a ava luar, en la sèrie d’a par -

tats que se guei xen, les ac ti vi tats de

caràc ter pràctic que por ten a ter me els

en tre na dors amb l’ob jec tiu de con ti nuar

for mant-se. 

En re la ció amb la im portància que con ce -

dei xen als mit jans for ma tius per a l’en tre -

na ment de ju ga dors aliens, de la re gu lar

va lo ra ció pre sen ta da (3,35), es desprèn

que no cons ti tueix una ac tua ció prio rità -

ria per als en tre na dors el fet d’en tre nar ju -

ga dors aliens. 

D’u na al tra ban da, i con si de rant la im -

portància que con ce dei xen als mit jans

for ma tius per a l’en tre na ment i com pe ti -

ció pro pis, as sen ya lem que, per con ti nuar 

for mant-se, els en tre na dors ator guen una 

cer ta im portància (3,40) a l’en tre na ment

i com pe ti ció pro pis: “Crec que m’a ju da,

per què ales ho res puc fer-li di rec ta ment

les de mos tra cions jo ma teix i no he de

bus car un al tre ju ga dor bo per què s’hi

fixi, ni he de fer ser vir tant el ví deo”

(Entre na dor 6).

Di fi cul tats

per ac ce dir

a la for ma ció

per ma nent 

Com con ti nuem ano tant més en da vant, el 

prin ci pal pro ble ma amb què es tro ben els

en tre na dors per rea lit zar les ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent ra di ca en l’ab so lu ta

man ca de temps, atès que aquests

tècnics viat gen du rant 30-35 set ma nes

l’any i no més dis po sen d’u nes set ma nes

per de di car al des cans, a es tar amb la fa -

mí lia i a pre pa rar el seu ju ga dor a ni vell

tècnic i tàctic. 
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VARIABLES X s

Inves ti ga ció en grup 3,30 ,98

Con ver ses i dis cus sions amb al tres en tre na dors “en viu” 4,45 ,69

Con ver ses i dis cus sions en tre en tre na dors per Inter net (xat) 2,05 1,39

Con ver ses i dis cus sions amb els meus aju dants 4,10 1,21

Par ti ci pa ció en se mi na ris per ma nents o grups de tre ball 2,85 1,04

Rea lit za ció de Màster en tennis d’alt ren di ment 3,15 ,93

Par ti ci pa ció en ta llers d’a pre nen tat ge pràctic 2,35 ,99

Par ti ci pa ció en tau les ro do nes i de bats 3,30 ,98

Afi lia ció a una as so cia ció d’en tre na dors 2,75 1,16

 X i s  con jun ta 3,14 1,04

n TAULA 8.
Dis tri bu ció de la im portància que con ce dei xen als mit jans for ma tius per a l’in ter can vi de co nei xe -
ment.



Di fi cul tats
per a l’as sistència
a les ac ti vi tats for ma ti ves 

Se gons els re sul tats de la tau la 9 i arran

del co men ta ri an te rior: “El temps és l’ú -

ni ca di fi cul tat. És molt di fí cil, men tre tu

viat gis amb gent d’e lit, és molt di fí cil,

per què el cir cuit no et per met d’es tar

dues set ma nes a casa” (Entre na dor 2).

Di fi cul tats
per a l’a pro fi ta ment
de les ac ti vi tats for ma ti ves 

No exis teix un únic pro ble ma en l’o fer ta

d’ac ti vi tats, d’a quí ve que tots els que

s’ex po sen a la tau la 10 pre sen tin una

ma jor o me nor in cidè ncia en la for ma ció

dels en tre na dors. 

Alter na ti ves

a la for ma ció per ma nent

exis tent en l’ac tua li tat 

En ge ne ral, els en tre na dors es de can ten

per reu nir-se un cop o dos l’any, amb gent 

qua li fi ca da i mem bres de l’Esco la de

Mes trat ge per par ti ci par en col·lo quis.

Una al tra pos si bi li tat és que els si gui re -

me sa in for ma ció, a més a més de ce le -

brar reu nions amb els com panys du rant

els tor neigs, apro fi tant les tro ba des per

par lar de tennis.

Alter na ti ves

a les di fi cul tats

per ac ce dir a la for ma ció

per ma nent 

Bàsi ca ment, els en tre na dors plan te gen

tres al ter na ti ves: for ma ció en les po ques

set ma nes lliu res, ac ti vi tats més econò mi -

ques i evi tar des pla ça ments: “Doncs fer

al gu nes jor na des d’a ques tes, amb gent

d’al ta com pe ti ció, però cur tes, quan s’a -

ca bes sin els tor neigs, al fi nal d’any, que

saps que hi ha un mes o unes set ma nes”

(Ent. 4). O tam bé: “Crec que a l’Esco la

de Mes trat ge el que els agra da és fer els

cur sos, per què ells es tras lla den pot ser a 

Bar ce lo na, i fer-ho du rant uns dies de -

ter mi nats i unes ho res de ter mi na des”

(Entre na dor 6). 

Alter na ti ves

a l’o fer ta d’ac ti vi tats

de for ma ció per ma nent 

Les al ter na ti ves que apa rei xen més so vint 

es re fe rei xen a la tra me sa d’in for ma ció

útil, cur sos a distància, rea lit zar una sèrie 

d’exà mens o pro por cio nar-los un tre ball

per què pu guin lle gir en el temps lliu re.

Con cre ta ment, els en tre na dors en tre vis -

tats sug ge rei xen: “Por tar co ses pre pa ra -

des, per què hi ha for ça temps mort als

tor neigs. Indi vi dual ment pots mi rar-te

tex tos, anar lle gint, pots fer uns re sums o 

una pe ti ta anà li si. Unes pau tes i te nir

uns es crits, en viar més co ses, però

menys den ses, menys in for ma ció, però

més con ti nua da. A més a més, pro ba ble -

ment so paràs amb els com panys o et tro -

baràs pre nent al gu na cosa al club, i així

tam bé es po den co men tar aques tes co -

ses” (Entre na dor 2). 

Cal re flec tir, fi nal ment, una al tra opi nió

dels en tre na dors: “Que ens pas ses sin a

no sal tres in for ma ció i ales ho res con tras -

tar-la amb ells i dir-los si es pot po sar en

pràcti ca, per què, és clar, una cosa són

els teò rics; a ni vell de col·lo qui, de de -

bat, o que una per so na faci una ex po si -

ció so bre un es tu di que hagi fet i que

ales ho res els en tre na dors do nem la nos -

tra opi nió” (Entre na dor 5). 

Con clu sions
i pro pos tes per a la
for ma ció per ma nent 

Com a prin ci pals con clu sions de l’es tu di

po dem as sen ya lar, d’en tra da, que els en -

tre na dors es pan yols de tennis d’al ta com -

pe ti ció pre sen ten uns ín dexs molt bai xos

de par ti ci pa ció en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent, jus ti fi cats per les exigè ncies

la bo rals que l’e xer ci ci pro fes sio nal els im -

po sa. 

El grau de par ti ci pa ció en ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent dels en tre na dors

es re ve la ma jo rità ria ment escàs; aques -
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VARIABLES X s

Di fi cul tats econò mi ques 1 5 %

Ocu pa cions i res pon sa bi li tats fa mi liars  0 0 %

No po der de sa ten dre el tre ball 19 95 %

n TAULA 9.
Dis tri bu ció de la prin ci pal di fi cul tat amb què es tro ben per as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per -
ma nent.

VARIABLES X s

Escas sa existència d’ac ti vi tats cien tí fi ques per via fe de ra ti va 5 25 %

Escas sa adap ta ció a les ne ces si tats dels en tre na dors 5 25 %

Acti vi tats ex ces si va ment es te reo ti pa des 2 10 %

Acti vi tats que mo ti ven poc 4 20 %

Insu fi cient nom bre d’ac ti vi tats d’a pli ca ció pràcti ca 4 20 %

n TAULA 10.
Dis tri bu ció del prin ci pal pro ble ma que tro ben en l’o fer ta d’ac ti vi tats. 



ta par ti ci pa ció es basa, gai re bé ex clu si -

va ment, en l’as sistència a par tits “en

viu”, con ver ses i dis cus sions amb al tres

en tre na dors, i ob ser va ció de ju ga dors

de com pe ti ció, tot ple gat afe git a la re -

fle xió so bre la pròpia ex pe rièn cia. Les

da des ob tin gu des re flec tei xen el poc

temps de què dis po sen per a la rea lit za -

ció de les ac ti vi tats es men ta des (el 95% 

dels en tre na dors afir ma que la prin ci pal

di fi cul tat per no tro bar-se en ac ti tud

d’as sis tir a ac ti vi tats de for ma ció per -

ma nent obeeix al fet de no po der de sa -

ten dre el seu tre ball). Igual ment, con si -

de ren que els re sul ta més in te res sant la

in for ma ció que po den pro por cio nar-los

els seus ma tei xos com panys en tre na -

dors, in for ma ció que, a més a més de

pro ve nir de per so nes del seu ma teix en -

torn pro fes sio nal, és més fàcil d’ob te nir, 

per què els en tre na dors coin ci dei xen en

els tor neigs. 

D’u na al tra ban da, l’o fer ta d’ac ti vi tats de

for ma ció per ma nent s’e vi den cia cla ra -

ment mi llo ra ble, i s’hi cons ta ta, en pri mer 

lloc, la ne ces si tat d’o fe rir un més gran

 nivell d’ac tua lit za ció cien tí fi ca en els

 continguts d’en sen ya ment, igual com ins -

tau rar una par ti ci pa ció més mul ti dis ci -

plinà ria dels agents for ma tius. 

Els en tre na dors es pan yols de tennis

d’al ta com pe ti ció ma ni fes ten l’es cas sa

qua li tat de la for ma ció per ma nent ofer -

ta. Esti mem, en aquest sen tit, que les

ac ti vi tats hau rien d’in cor po rar un ma jor

grau d’ac tua lit za ció cien tí fi ca i una més

gran par ti ci pa ció d’al tres sec tors. La po -

bla ció es tu dia da con si de ra que el fac tor

que més di fi cul ta la par ti ci pa ció dels

en tre na dors en ac ti vi tats de for ma ció

per ma nent el cons ti tueix el poc temps

de què dis po sen per fer-ho, així com la

di fi cul tat que com por ta ajus tar-se a un

ca len da ri pre de ter mi nat, atès que els

en tre na dors rea lit zen nom bro sos viat -

ges, du rant 30 o 35 set ma nes l’any, per 

par ti ci par en tor neigs, i els seus viat ges

de pe nen dels re sul tats ob tin guts. To tes

aques tes cir cumstàncies su po sen un alt 

grau d’in cer te sa a l’ho ra de con èi xer la

dis po ni bi li tat dels en tre na dors per a

qual se vol al tre acte que no si gui la mera 

com pe ti ció. 

Res pec te de les pro pos tes per mi llo rar la

for ma ció per ma nent dels en tre na dors es -

pan yols de tennis d’al ta com pe ti ció, el

nos tre es tu di plan te ja un se guit de qües -

tions cen tra des en la for ma ció de l’en tre -

na dor de tennis d’al ta com pe ti ció a

Espan ya, que es ti mem que per me ten

d’ex pan dir fu tu res lí nies d’in ves ti ga ció.

Aques tes qües tions po den que dar re su -

mi des en les con si de ra cions es pe cí fi ques

que se guei xen: 

n Inves ti gar la for ma ció per ma nent de

l’en tre na dor de tennis a tots els ni vells,

i es tu diar al ter na ti ves que coad ju vin a

una mi llor for ma ció i de sen vo lu pa ment

pro fes sio nal d’a quest col·lec tiu. 

n Estu diar pro pos tes de for ma ció on es

con ju mi nin la for ma ció ini cial i la for -

ma ció per ma nent de l’en tre na dor, per

tal de po der pla ni fi car pro gra mes que

tin guin con ti nuï tat tot al llarg d’u na

sèrie d’anys, i no ac tua cions pun tuals,

com és tra di cio nal. 

n Insis tir en l’es tu di de pro pos tes de for -

ma ció, ini cial i per ma nent, que uti lit zin 

es tratè gies, com ara la re fle xió i els

grups de tre ball, i que in clo guin en tre -

na dors ex perts i inex perts.
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