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La interacció entre l’atac i la defensa en voleibol gene
ra un desequilibri important, que té conseqüències que
s’expressen clarament en el terreny de joc, i que finalment
genera un problema d’imatge (Steel,1991).
L’objectiu general de la investigació consisteix
a detectar i descriure els patrons conductuals de la
defensa de primera línia. Aquesta seqüència conduc
tual pot establir-se a partir de diferents conductes
donades, seleccionades per hipòtesis, pertanyents
a criteris conductuals ofensius, defensius i criteris
d’eficàcia. En aquest últim cas, es pretén d’analitzar
com es desenvolupa l’acció defensiva prenent com
a conductes donades el control de la pilota en l’inici
de la possessió d’aquesta i l’eficàcia obtinguda per
l’acció defensiva.
El disseny observacional, en relació amb els tres
grans eixos i on cal situar-los, és de seguiment, no
motètic i multidimensional. Precisament aquesta
última característica es reflecteix en l’instrument

observacional elaborat ad hoc. La interacció atacdefensa s’ha registrat seguint el model competitiu
de Sánchez i Álvaro (1997), en què es prenen dades
del context on es desenvolupa el joc, de les mateixes
conductes que s’hi observen, i finalment de l’efecte
final d’aquestes sobre l’entorn de joc. El control de
la qualitat de la dada ha estat efectuat mitjançant el
coeficient Kappa de Cohen, tant intraobservador com
interobservador. L’anàlisi seqüencial per a l’obtenció
de patrons estables de comportament, s’ha realitzat
a través del programa estadístic SDIS-GSEQ V. 4.1.2
de Bakeman i Quera (2004), tenint en compte les va
riables, classificació dels equips, complexos de joc on
es desenvolupa l’atac, rotació de l’equip en defensa
i marcador.
Els resultats obtinguts mostren la influència dels
criteris de l’atac (zona de col·locació, nombre de juga
dors, estructura funcional, zona de culminació, temps
i direcció) en el desenvolupament de l’acció defensi

va (estructura formal, responsabilitat i opció davant
de l’atacant ràpid, responsabilitat del col·locador,
nombre de bloquejadors, fixació, verticalitat de salt i
posicions de braços, tant del bloquejador auxiliar com
del principal). La incidència de la posició defensiva en
la resolució final d’aquesta és més feble. Finalment,
també s’han pogut detectar petits patrons conductuals
associats a les conductes corresponents a l’eficàcia de
l’acció defensiva.
L’aplicació de la tesi consisteix a detectar estruc
tures ocultes que s’esdevenen en la fugacitat de
l’enfrontament entre l’atac i la defensa, i amb això con
tribuir a la metodologia de l’entrenament tècnic - tàctic
de l’acció defensiva de primera línia. També es proposen
potencials canvis a les regles oficials de joc que inci
deixen tant en paràmetres estructurals com directament
en les possibilitats funcionals dels atacants, tot plegat
per contribuir al reequilibrament entre l’atac i la defen
sa, tan desitjat en el voleibol.
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Aquesta tesi és un intent de clarificar diversos as
pectes sobre les dimensions que comprèn l’Educació. La
motricitat i la cognició són dues d’aquestes dimensions
educatives sobre les quals existeix un ampli debat, tant
pel que fa a la definició com a la seva possible interde
pendència.
Aquest treball no se centra en debats teòrics, sinó que
intenta aportar dades empíriques sobre aquesta realitat.
Aquestes dades s’aporten a partir de 3 estudis sobre po
blació escolar, en cadascun dels quals la mostra se seg
menta a partir del tipus d’activitat física desenvolupada:
En el primer estudi s’apliquen un total de 6 proves a
487 subjectes de 9 a 16 anys. Els àmbits als quals per
tanyen les proves són: perceptivomotor, expressió gràfica
i rendiment acadèmic. La segmentació de la mostra més
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interessant que es realitza en aquest estudi és la distinció
entre els individus que realitzen activitats extraescolars
i els que no.
El segon estudi es realitza també amb població esco
lar, però en aquest cas són 241 individus que practiquen
esport d’alt rendiment. Les proves aplicades són les
mateixes que en l’estudi anterior, però afegint-hi dues
proves de l’àmbit tècnic - tàctic.
El tercer estudi és un treball merament estadístic,
atès que la mostra correspon als dos anteriors; en
aquest es realitza una comparança sobre les dades més
rellevants.
Posteriorment, en l’apartat de conclusions i discus
sió, s’ofereixen aportacions que tracten dels vincles que
es poden establir entre els diferents àmbits i la impli

cació que té el tipus de pràctica física desenvolupada en
relació amb les proves analitzades. En concret, es con
firma una evolució dels resultats de totes les proves en
concordança amb l’augment de l’edat dels subjectes. No
queda definida la relació entre l’operativitat en tasques
que impliquen la motricitat global i les que impliquen
la motricitat fina. L’àmbit de la motricitat es troba vin
culat a l’àmbit cognitiu a partir de la motricitat fina i
no tant a través de la motricitat global. Finalment, es
conclou que la pràctica intensiva d’activitat física no
augmenta el rendiment perceptivomotor ni cogni
tiu; en canvi, sí que s’esdevé amb una activitat física
moderada; d’altra banda, es posa en evidència que el
fenomen de la tàctica es troba influenciat per elements
diferents a la resta de conductes.
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