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En aquest treball, a través d’una visió funcional i estructu-
ral, ens endinsem en l’estudi de la biomecànica del peu. Per 
fer-ho, es realitza una profunda anàlisi de les seves caracte-
rístiques, dels diferents factors que influeixen en l’aparició de 
les lesions, dels diversos tipus de patrons de pressió plantar 
i de la relació existent entre el peu i l’optimització del ren-
diment. D’altra banda, el tennis és un dels esports en què, 
ateses les seves característiques particulars, el peu adquireix 
un protagonisme especial, tant des del punt de vista de les 
lesions com del rendiment, especialment durant la realitza-
ció dels diferents tipus de cops i desplaçaments.

Conscients de la seva importància, en la primera part 
d’aquest estudi es van analitzar quines eren les variables, 
relacionades amb la cinemàtica del peu, que millor contri-
buïen a explicar la variabilitat en la velocitat màxima de 
la bola, després de la realització del cop paral.lel de dreta 
(CPD). A continuació, es van comparar els patrons de pres-
sió plantar registrats durant la realització del CPD amb els 

patrons registrats durant la marxa. La mostra analitzada va 
ser formada per 31 tennistes de nivell nacional i internacio-
nal. Dels diversos instruments utilitzats, hem de destacar la 
utilització del sistema d’anàlisi “Tennis Sincro”. Dissenyat i 
fabricat especialment per a aquest estudi, ens va permetre 
de sincronitzar els diversos instruments utilitzats en la rea-
lització d’aquest estudi: tres cèl.lules fotoelèctriques, una 
màquina llançapilotes, unes plantilles instrumentades per 
al registre de les pressions plantars, un micròfon, dues vi-
deocàmeres i un radar. Per a la posterior anàlisi estadística, 
es va utilitzar el paquet estadístic R. 

Mitjançant l’aplicació de models d’anàlisi mixta, es va 
constatar que la interacció que millor va contribuir a ex-
plicar la velocitat màxima de la bola després del cop va ser 
la que interrelacionava la velocitat de recepció de la pilota 
(VM), la velocitat mitjana del centre de pressions plantar 
(VmeanCP), l’instant en què s’assoleix la velocitat màxima 
(TmàxV) i la longitud de la línia del centre de pressions 

plantar (dcmCP). En relació amb la velocitat màxima del 
centre de pressions (VmàxCP), només la interacció entre 
la velocitat màxima del CP en el primer 25 % del suport 
i en el quart 25 % del suport, van contribuir a explicar la 
variabilitat registrada en la velocitat de copejament. En 
relació amb la segona part de l’estudi, els resultats de la 
modelització van indicar l’existència de patrons diferen-
ciats en funció del tipus de desplaçament analitzat, i es 
van observar unes certes modificacions en funció del peu 
(dret o esquerre), de la zona analitzada, del subjecte, de la 
velocitat i del suport. 

Amb la realització d’aquest estudi, considerem que 
es millora el coneixement sobre els diversos factors que 
influeixen en el rendiment del cop en tennis i sobre els 
mecanismes que provoquen l’aparició de diverses lesions 
localitzades en l’aparell locomotor del jugador; amb això 
s’inicia una línia d’investigació que pretén d’aprofundir en 
l’anàlisi biomecànica d’aquest esport.

Anàlisi de les pressions plantars i la seva relació amb la velocitat de la pilota 
durant el cop paral.lel de dreta en tennis
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Diferents estudis han constatat l’augment del temps 
lliure de la societat actual, i que l’activitat fisicoesportiva 
és una de les alternatives més utilitzades per recrear aquell 
temps lliure, tot transformant-lo en temps de lleure, d’una 
forma activa.

Sembla necessària la formació de tècnics que do-
nin coherència a aquesta pràctica esportiva i realitzin 
programes d’activitats que estiguin contextualitzats i 
donin resposta a la demanda continuada de propostes 
que van apareixent, i que estan en un continu procés 
de transformació.

Considerem necessari un pla de formació d’Animadors 
esportius i nosaltres ens hem decantat per l’estudi de la 
formació en el camp de l’Esport per a Tothom; hem ana-
litzat la situació actual, a través d’entrevistes amb per-
sones que han participat en un pla complet de formació 
amb l’Associació Espanyola d’Esport per a tothom, tant 
des del punt de vista de l’alumnat, com del professorat i 
l’organització d’aquests cursos. 

De les dades recollides al Diagnòstic, hem compro-
vat la necessitat de millorar la formació que existeix en 
l’actualitat. Cal l’aprofundiment en l’àmbit de l’Esport 
per a Tothom. Sembla necessari dur a terme una me-
todologia que impliqui l’alumnat en els processos 
d’aprenentatge. Una avaluació contextualitzada, un 
augment dels continguts i, per tant, de l’organització 
temporal.

Amb els resultats obtinguts, la bibliografia consultada 
i allò que ja existeix en l’actualitat, hem dissenyat un curs 
d’Animador d’Esport per a Tothom, que s’ha enviat a 7 ex-
perts, perquè en fessin una revisió. Al llarg dels mesos de 
març, abril i maig del 2006, s’ha dut a terme aquest curs 
a Huelva. 

Un cop conclòs el curs, ha estat avaluat, tant per part de 
l’alumnat com del professorat. A l’alumnat, li vam passar, 
en primer lloc, un qüestionari de satisfacció amb el curs i 
posteriorment s’hi va dur a terme un grup de discussió en 
què van participar dos moderadors, entre els quals no hi 

havia l’investigador. Amb el professorat vam dur a terme 
unes entrevistes amb tots els que van participar en el curs, 
amb l’excepció de l’investigador, que també hi va impartir 
classes.

Totes les dades obtingudes s’han analitzat. D’una 
banda s’ha analitzat el qüestionari, a través del programa 
Excel. I les dades, tant de les entrevistes com del grup de 
discussió, han estat analitzades amb el programa d’anàlisis 
qualitatives de text (AQUAD).

Posteriorment, hem triangulat les dades de les 
entrevistes del grup de discussió i del qüestionari, i 
hem arribat a diverses conclusions, que hem recollit 
al nostre estudi. Hem detectat un alt grau de satis-
facció per part de tots els subjectes estudiats. Hom 
ha ressaltat la importància de dur a terme una me-
todologia inductiva, en què el subjecte s’erigeix en 
partícip del seu propi aprenentatge. Es valora positi-
vament l’avaluació duta a terme i no hi ha una opinió 
unànime sobre l’organització temporal.

La formació de l’Animador Esportiu en el marc de l’Associació Espanyola d’Esport 
per a Tothom
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