
  

88 apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS 

Tesis docTorals

80  •  2n trimestre 2005 (Tesis doctorals)

    

La investigació pretén indagar els antecedents, primeres 
experiències i desenvolupament de les colònies escolars. 
També s’estudia amb deteniment la presa en considera·
ció d’aquesta institució postescolar per l’Ajuntament de 
Madrid. A la fi del segle xviii i durant tot el xix, es van fundar 
per tota Europa i en alguns països americans els sanatoris 
marítims infantils. L’objectiu va ser pal·liar l’estat de salut 
tan precari que presentaven milers de nens pobres de les 
ciutats. L’activitat curativa va produir unes millorances 
sensibles en la majoria dels participants. Aquests centres es 
destaquen com a antecedents clars de les colònies escolars.

En l’últim quart del segle xix, es van establir i es van 

desen volupar pel nostre continent les colònies escolars. 
L’enfocament d’higiene preventiva, la modalitat col·lectiva, 
la intencionalitat educativa i la participació de mestres van 
ser les notes característiques en moltes d’aquestes.

L’expansió per tota Espanya es va anar produint de for·
ma lenta, durant les tres primeres dècades del segle pas·
sat. Des de distintes concepcions, institucions públiques i 
privades de tot el nostre país van promoure aquestes en·
titats complementàries de l’escola. Els ajuntaments de les 
capitals més importants es van anar sumant al moviment 
colonial.

En 1910, el Consistori de Madrid les va fundar a reque·

riment del Govern Civil. La implantació i el desenvolupa·
ment van ser progressius, i van obtenir el reconeixement 
de milers de pares per la millora en la salut i l’elevació 
dels coneixements adquirits en els escolars participants. 
Les diferents tipologies de colònies –marítimes, d’al·
tura i urbanes–, es van anar adaptant a les necessitats 
demanades pels nens i nenes més necessitats d’aquest 
benefici.

Durant el període de la II República, es van incrementar 
considerablement les dotacions econòmiques per a sufra·
gar aquestes institucions, per la qual cosa en aquella època 
se’n va produir la màxima esplendor.
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L’origen d’aquesta tesi doctoral se situa en l’assump·
ció per part de l’autor de la necessitat d’una bona teoria 
per establir línies de recerca experimental correctes, la 
relació existent entre el comportament motor i la intel·
ligència humana i, en darrer lloc, tractar d’emfatitzar 
l’apropament del desenvolupament teòric a l’aplica·
ció pràctica que doni sentit als pedagogs esportius i 
reverteixi significativament en la societat. En aquest 
context, es desenvolupa l’aprofundiment teòric de la 
tàctica esportiva com a comportament intel·ligent en el 
marc de la dimensió qualitativa del model de camp psi·
cològic funcional (formalitat psicològica, materialitat 
biològica i finalitat adaptativa) i es proposa un model 
didàctic d’intervenció pedagògica que respon als dife·
rents nivells funcionals. La tàctica esportiva, com a in·
teracció social interpretativa i integració funcional amb 
els comportaments perceptius motors,permet d’oferir 
una classificació funcional dels esports en funció de la 
finalitat adaptativa física o convencional i, sobretot, en 
funció de les convencionalitats bàsiques que permeten 
als individus entendre’s en les més diverses relacions 
interpersonals presents en els esports. Secundària·

ment, la tesi aprofundeix en la revisió teòrica dels di·
versos models que han abordat el fenomen de la tàctica 
esportiva i explica els conceptes funcionals de tècnica 
i estratègia.

El concepte de funcionalitat no significa el concepte 
positivista de tenir utilitat, sinó que significa l’estudi de 
dinamismes diferenciats de la naturalesa. En aquest sen·
tit, es concep el funcionalisme psicològic com a compor·
tament associatiu en base a la reactivitat biològica que 
en constitueix el basament material. La tesi abandona 
els models teòrics dualistes per abordar l’explicació de la 
tàctica esportiva en base al criteri comportamental que, 
deixant el criteri cartesià d’extensió, explica natural·
ment el comportament humà en línia aristotèlica. Així, 
s’ofereix una explicació del comportament motor humà 
respectant els dos nivells funcionals de l’associació, rí·
gida (seqüències cícliques i acícliques intra·repetició) o 
canviant (acícliques inter·repeticions). La finalitat ex·
clusivament física d’aquest comportament aplicat a les 
gestualitats específiques esportives acull el concepte de 
tècnica i les cognicions lingüístiques en absència de pro·
pioceptivitat, el concepte d’estratègia.

La conceptualització funcional de la tàctica esportiva 
es vincula a la convencionalitat canviant modificació de 
la seqüència motriu (atac·defensa), present només en 
algunes relacions interpersonals esportives. No és l’har-
monització perceptiva (col·laboració) ni l’assoliment d’un 
objectiu físic final (oposició) les convencionalitats defini·
tòries de la tàctica. Aquestes darreres convencionalitats 
es presenten com a rígides durant tota la interacció 
motriu, mentre que la modificació de la seqüència mo·
triu, canviant moment a moment en la seva naturalesa, 
caracteritza el nivell funcional interpretatiu de la tàcti·
ca esportiva amb la temporalitat com a criteri d’èxit de 
l’acció. 

Aquest desenvolupament teòric permet la construc·
ció d’un model didàctic d’intervenció pedagògica sense 
fases o etapes a superar, que tendeixen a homogeneïtzar 
les persones i no respecten les diferències individuals; la 
mateixa praxi aplicativa estructura la millor possibilitat 
de construcció didàctica, tot destacant la rellevància dels 
mitjans bàsics de tàctica col·lectiva en ser funcionalment 
idèntics a la tàctica real dels esports d’equip: col·lectius i 
interpretatius. La tàctica com a intel·ligència en joc.
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