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L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer, 
des d’una perspectiva social i organitzativa, les funda-
cions espanyoles que tenen afectat el seu patrimoni vers 
finalitats d’interès general, concretament en l’àmbit de 
l’activitat física i l’esport, i que contribueixen, en el seu cas, 
al debat social i científic sobre el seu paper, característiques 
i perspectives en el futur. 

No hem trobat estudis realitzats sobre fundacions 
esportives espanyoles. És a dir, no sabem quantes n’hi 
ha i quines són, com operen, on realitzen la seva tasca, 
per a qui la realitzen i amb quins recursos compten. 
Més encara, es troba a faltar un marc científic sòlid 
sobre el marc institucional de l’esport i les seves orga-
nitzacions. A causa de l’absència d’aquestes investiga-
cions ens enfrontaríem a un camp desconegut,  si no 
fos perquè sí que existeixen alguns estudis realitzats 
sobre fundacions en general i sobre grups sectorials. 
Per abordar l’objecte d’estudi, ens hem recolzat, en 
gran manera, en aquests treballs. En conseqüència, els 

objectius específics de la investigació han estat crear 
una base de dades documental de fundacions esporti-
ves espanyoles, que sigui valuosa, utilitzable i que en 
permeti l’actualització; descriure les principals carac-
terístiques de les fundacions esportives espanyoles; i 
saber si existeixen diferències significatives entre fun-
dacions esportives partint de les seves característiques 
descriptives. 

El disseny metodològic creat per abordar els objec-
tius i verificar les hipòtesis plantejades s’ha basat en 
una anàlisi de documents i en una enquesta elaborada 
per a aquest treball. L’anàlisi de contingut, l’estadístic i 
la seva posterior interpretació, ens han permès de me-
surar les variables, assolir els objectius i comprovar-ne 
les hipòtesis.

Així, doncs, les fundacions esportives espanyoles, 
que tenen poc més de vint anys de vida, es poden con-
siderar de recent creació. El seu ritme de creixement ha 
anat augmentant en gran mesura; el 2004 es comptava 

amb 180 fundacions esportives identificades i recollides 
en un inventari elaborat per a aquest treball. Aquestes 
organitzacions són principalment prestadores de ser-
veis, operen en l’àmbit autonòmic i dirigeixen les seves 
activitats principalment als joves, els infants i els espor-
tistes. Els objectius que marquen els estatuts d’aquestes 
fundacions són el foment de l’esport en general o d’una 
disciplina en concret, sense especificar, en la majoria 
dels casos, en quin àmbit concret actuen de l’interès ge-
neral en l’esport. Les fundacions esportives són entitats 
cada vegada més professionalitzades, en comptar amb 
personal remunerat a més de voluntari, encara que no 
tant com el conjunt de les fundacions en general. La 
via de finançament més utilitzada es correspon princi-
palment amb els fons propis (patrocini, venda de béns 
i serveis, etc.). Finalment, cal assenyalar que existeixen 
moltes fundacions esportives que mouen pressupostos 
reduïts i poques fundacions que gestionen grans pres-
supostos.

Les fundacions esportives espanyoles

L’anàlisi de l’evolució del fenomen esportiu a la ciutat 
de Barcelona durant la transició democràtica (1975-1982) 
és l’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral. El període es-
mentat constituí un marc de profundes transformacions 
jurídiques, socials i polítiques que possibilitaren la defi-
nitiva modernització del país i la massiva incorporació de 
l’esport entre els nous estils de vida dels espanyols. Des 
d’una perspectiva historiogràfica, doncs, aquesta recer-
ca s’apropa a la realitat del fenomen esportiu durant la 
transició democràtica, amb la intenció de determinar si 
en paral.lel a la democratització del sistema polític esta-
tal s’esdevingué un procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 

Aquest estudi presenta una estructura cronològica 
i temàtica, i aprofundeix en les actuacions al voltant 
de les manifestacions esportives de les diferents ad-
ministracions –estatal, autonòmica, provincial i muni-
cipal– i de l’associacionisme esportiu i veïnal, durant 
el període 1975-1982. En aquest sentit, s’observa 
que malgrat la reestructuració governamental esta-
tal característica de la primera meitat de la transició 
democràtica (1975-1979), l’associacionisme esportiu 
va continuar sent el principal promotor de la trans-
formació del fenomen esportiu a la ciutat comtal. 
D’ençà de les eleccions municipals del 3 d’abril de 
1979 i fins a les eleccions legislatives de l’octubre de 

1982, l’Ajuntament de Barcelona passà a encapçalar la 
transformació esmentada, a través de la implementa-
ció d’una diversificada política esportiva que, alhora, 
accelerà l’evolució de l’associacionisme esportiu cap 
a plantejaments més propers a l’esport per a tothom. 

També cal esmentar la intensificació del col.labora-
cionisme existent entre les diferents administracions i 
l’associacionisme esportiu i veïnal com a conseqüència de 
la definició de les polítiques esportives municipal, provin-
cial i autonòmica, de l’inici del procés de candidatura per 
als Jocs Olímpics de 1992 i de la convergència al voltant 
de l’afavoriment del procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 
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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 
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L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer, 
des d’una perspectiva social i organitzativa, les funda-
cions espanyoles que tenen afectat el seu patrimoni vers 
finalitats d’interès general, concretament en l’àmbit de 
l’activitat física i l’esport, i que contribueixen, en el seu cas, 
al debat social i científic sobre el seu paper, característiques 
i perspectives en el futur. 

No hem trobat estudis realitzats sobre fundacions 
esportives espanyoles. És a dir, no sabem quantes n’hi 
ha i quines són, com operen, on realitzen la seva tasca, 
per a qui la realitzen i amb quins recursos compten. 
Més encara, es troba a faltar un marc científic sòlid 
sobre el marc institucional de l’esport i les seves orga-
nitzacions. A causa de l’absència d’aquestes investiga-
cions ens enfrontaríem a un camp desconegut,  si no 
fos perquè sí que existeixen alguns estudis realitzats 
sobre fundacions en general i sobre grups sectorials. 
Per abordar l’objecte d’estudi, ens hem recolzat, en 
gran manera, en aquests treballs. En conseqüència, els 

objectius específics de la investigació han estat crear 
una base de dades documental de fundacions esporti-
ves espanyoles, que sigui valuosa, utilitzable i que en 
permeti l’actualització; descriure les principals carac-
terístiques de les fundacions esportives espanyoles; i 
saber si existeixen diferències significatives entre fun-
dacions esportives partint de les seves característiques 
descriptives. 

El disseny metodològic creat per abordar els objec-
tius i verificar les hipòtesis plantejades s’ha basat en 
una anàlisi de documents i en una enquesta elaborada 
per a aquest treball. L’anàlisi de contingut, l’estadístic i 
la seva posterior interpretació, ens han permès de me-
surar les variables, assolir els objectius i comprovar-ne 
les hipòtesis.

Així, doncs, les fundacions esportives espanyoles, 
que tenen poc més de vint anys de vida, es poden con-
siderar de recent creació. El seu ritme de creixement ha 
anat augmentant en gran mesura; el 2004 es comptava 

amb 180 fundacions esportives identificades i recollides 
en un inventari elaborat per a aquest treball. Aquestes 
organitzacions són principalment prestadores de ser-
veis, operen en l’àmbit autonòmic i dirigeixen les seves 
activitats principalment als joves, els infants i els espor-
tistes. Els objectius que marquen els estatuts d’aquestes 
fundacions són el foment de l’esport en general o d’una 
disciplina en concret, sense especificar, en la majoria 
dels casos, en quin àmbit concret actuen de l’interès ge-
neral en l’esport. Les fundacions esportives són entitats 
cada vegada més professionalitzades, en comptar amb 
personal remunerat a més de voluntari, encara que no 
tant com el conjunt de les fundacions en general. La 
via de finançament més utilitzada es correspon princi-
palment amb els fons propis (patrocini, venda de béns 
i serveis, etc.). Finalment, cal assenyalar que existeixen 
moltes fundacions esportives que mouen pressupostos 
reduïts i poques fundacions que gestionen grans pres-
supostos.

Les fundacions esportives espanyoles

L’anàlisi de l’evolució del fenomen esportiu a la ciutat 
de Barcelona durant la transició democràtica (1975-1982) 
és l’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral. El període es-
mentat constituí un marc de profundes transformacions 
jurídiques, socials i polítiques que possibilitaren la defi-
nitiva modernització del país i la massiva incorporació de 
l’esport entre els nous estils de vida dels espanyols. Des 
d’una perspectiva historiogràfica, doncs, aquesta recer-
ca s’apropa a la realitat del fenomen esportiu durant la 
transició democràtica, amb la intenció de determinar si 
en paral.lel a la democratització del sistema polític esta-
tal s’esdevingué un procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 

Aquest estudi presenta una estructura cronològica 
i temàtica, i aprofundeix en les actuacions al voltant 
de les manifestacions esportives de les diferents ad-
ministracions –estatal, autonòmica, provincial i muni-
cipal– i de l’associacionisme esportiu i veïnal, durant 
el període 1975-1982. En aquest sentit, s’observa 
que malgrat la reestructuració governamental esta-
tal característica de la primera meitat de la transició 
democràtica (1975-1979), l’associacionisme esportiu 
va continuar sent el principal promotor de la trans-
formació del fenomen esportiu a la ciutat comtal. 
D’ençà de les eleccions municipals del 3 d’abril de 
1979 i fins a les eleccions legislatives de l’octubre de 

1982, l’Ajuntament de Barcelona passà a encapçalar la 
transformació esmentada, a través de la implementa-
ció d’una diversificada política esportiva que, alhora, 
accelerà l’evolució de l’associacionisme esportiu cap 
a plantejaments més propers a l’esport per a tothom. 

També cal esmentar la intensificació del col.labora-
cionisme existent entre les diferents administracions i 
l’associacionisme esportiu i veïnal com a conseqüència de 
la definició de les polítiques esportives municipal, provin-
cial i autonòmica, de l’inici del procés de candidatura per 
als Jocs Olímpics de 1992 i de la convergència al voltant 
de l’afavoriment del procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 
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activitats principalment als joves, els infants i els espor-
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d’una perspectiva historiogràfica, doncs, aquesta recer-
ca s’apropa a la realitat del fenomen esportiu durant la 
transició democràtica, amb la intenció de determinar si 
en paral.lel a la democratització del sistema polític esta-
tal s’esdevingué un procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 

Aquest estudi presenta una estructura cronològica 
i temàtica, i aprofundeix en les actuacions al voltant 
de les manifestacions esportives de les diferents ad-
ministracions –estatal, autonòmica, provincial i muni-
cipal– i de l’associacionisme esportiu i veïnal, durant 
el període 1975-1982. En aquest sentit, s’observa 
que malgrat la reestructuració governamental esta-
tal característica de la primera meitat de la transició 
democràtica (1975-1979), l’associacionisme esportiu 
va continuar sent el principal promotor de la trans-
formació del fenomen esportiu a la ciutat comtal. 
D’ençà de les eleccions municipals del 3 d’abril de 
1979 i fins a les eleccions legislatives de l’octubre de 

1982, l’Ajuntament de Barcelona passà a encapçalar la 
transformació esmentada, a través de la implementa-
ció d’una diversificada política esportiva que, alhora, 
accelerà l’evolució de l’associacionisme esportiu cap 
a plantejaments més propers a l’esport per a tothom. 

També cal esmentar la intensificació del col.labora-
cionisme existent entre les diferents administracions i 
l’associacionisme esportiu i veïnal com a conseqüència de 
la definició de les polítiques esportives municipal, provin-
cial i autonòmica, de l’inici del procés de candidatura per 
als Jocs Olímpics de 1992 i de la convergència al voltant 
de l’afavoriment del procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 

Paraules clau: Esport, Massificació esportiva, Barcelona, Transició democràtica.
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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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L’Educació Física és una de les àrees educatives on 
el sexisme i la reproducció dels estereotips tradicionals 
de gènere es fa més visible. Tot i així, els canvis que 
s’estan produint en el sistema esportiu, i l’anomena-
da “individualització del gènere” que s’observa en la 
societat actual, ens porten a plantejar si és possible 
que l’Educació Física també sigui un espai per al canvi 
dels models dicotòmics i sexistes de gènere. Tenint en 
compte aquest conjunt de circumstàncies, recollides 
en l’estat de la qüestió i el marc teòric, la pregunta 
que es planteja en aquest treball és: Com s’articulen 
els processos de reproducció, resistència i canvi de les 
relacions tradicionals de gènere en l’Educació Física a 
l’escola primària?

Per respondre aquest interrogant, s’analitzà la pràc-
tica quotidiana a l’aula de tercer cicle de primària, en 
continguts preesportius (futbol o bàsquet) i en contin-
guts d’expressió i ritme. Des d’un punt de vista meto-
dològic, es va dissenyar un estudi de casos en què es 
van observar vint-i-quatre sessions –la meitat de cada 
contingut–, corresponents a vuit docents seleccionats 
mitjançant un mostreig de casos típics. A cada sessió 
es van prendre les dades mitjançant un registre anec-
dòtic i la filmació, que van permetre, posteriorment, 
realitzar l’anàlisi de contingut d’allò que hi va succeir. 
Fruit d’aquesta anàlisi, es presenta un ampli informe 
on s’exposen els principals resultats en relació amb les 
actituds de l’alumnat, el tipus de relacions que s’hi es-

tableixen durant les diferents sessions, i el paper del 
professorat.

En conjunt, els resultats de l’estudi apunten la necessi-
tat d’adoptar una perspectiva teòrica complexa i flexible 
que inclogui el conjunt de processos de reproducció, resis-
tència i canvi perquè, el mestre o la mestra i l’alumnat, en 
la seva interacció quotidiana, poden generar situacions 
que afavoreixen la permanència de les relacions tradicio-
nals de gènere i, alhora, impulsar situacions que faciliten 
i promouen el canvi. Per això, es proposa un model teòric 
que inclogui aquests diferents processos i permeti d’ob-
servar que les relacions entre l’alumnat, les seves actituds 
davant la tasca, i l’actuació i el discurs de la mestra o el 
mestre, s’influeixen recíprocament.

Les relacions de gènere en l’Educació Física a l’escola primària. 
Anàlisi dels processos de reproducció, resistència i canvi a l’aula
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L’objectiu ha estat analitzar l’efecte de l’embenat 
funcional preventiu de turmell (elàstic i no elàstic) en 
la capacitat de restricció de moviments i en la possible 
pèrdua d’eficàcia en la realització de diferents tipus de 
tests, i estudiar la fatiga de l’embenat després de rea-
litzar els tests.

Metodologia: Hi han participat un total de 470 
subjectes (313 homes i 157 dones), distribuïts en cinc 
estudis. S’han realitzat tests de: marxa, carrera, canvi 
de direcció, salt, amortiment de caiguda i equilibri. 
S’han analitzat variables cinètiques: les puntes de for-
ça i els instants en què es produïen, les durades dels 
recolzaments en els moviments, i també, en alguns 
casos, les puntes de potència i el recorregut vertical 
del centre de gravetat. En el cas dels tests d’equilibri, 
es va registrar el recorregut del centre de pressions 
i es van considerar les variables que se’n derivaven. 
S’han fet servir tres plataformes de forces: dues pi-
ezoelèctriques Kistler i una extensiomètrica Dinascan 
IBV. Per a la valoració de la restricció dels moviments 
del turmell i la fatiga de l’embenat es va mesurar la 

inversió, l’eversió, la flexió i l’extensió màximes passi-
ves del turmell dret amb un goniòmetre manual.

Resultats i discussió: En els tests màxims, els subjectes 
amb peus cavus van mostrar valors més grans a les puntes 
de força, mentre que els plans en van mostrar en la du-
rada dels recolzaments. En l’amortiment de tests de salt, 
les dones van mostrar valors menors en la segona punta 
de força, més recorregut del centre de gravetat i un retard 
en el temps des de l’inici del contacte del peu a terra fins a 
l’aparició de la segona punta de força. Les puntes de força 
vertical durant els amortiments en caiguda des d’una su-
perfície elevada a 0,75 m van ser més grans en el grup de 
dones que no pas en el d’homes. L’embenat no va influir 
en el rendiment dels tests d’equilibri, ni en la batuda del 
test de salt. Tanmateix, es va obtenir un valor més gran en 
la segona punta de força de l’amortiment de la caiguda 
del salt amb l’embenat funcional preventiu no elàstic. Els 
dos tipus d’embenat van restringir de forma significativa la 
inversió i l’extensió un cop col·locats. Després de l’exercici, 
tots dos embenats es van fatigar, tant en la inversió com 
en l’extensió. L’embenat no elàstic es va fatigar més que 

l’elàstic en la inversió; tanmateix, els subjectes van perce-
bre l’embenat elàstic més còmode i menys restrictiu. No es 
van trobar diferències en les altures dels salts, no obstant 
això, la punta de potència de l’embenat no elàstic presen-
tava valors superiors. Tampoc no es van trobar diferències 
en la segona punta de força vertical durant l’amortiment 
de la caiguda; tanmateix, amb l’embenat no elàstic, en 
els tests en els quals es buscava el màxim amortiment, la 
segona punta de força es produïa abans que no pas amb 
l’embenat elàstic.

Conclusions: La utilització dels embenats funcionals 
preventius de turmell (elàstic i no elàstic) no ha mostrat 
influència sobre el rendiment en cap dels tests d’equili-
bri i de salt estudiats. En subjectes de característiques 
similars als que han participat en aquest estudi, reco-
manaríem d’utilitzar l’embenat elàstic en comptes del 
no elàstic, atès que no ha modificat cap aspecte dels 
analitzats en la biomecànica del turmell, ha produït la 
mateixa limitació en el moviment, s’ha fatigat menys i 
ha estat percebut com a més còmode i menys restrictiu 
per part dels subjectes.

Biomecànica de l’embenat funcional preventiu de turmell: elàstic vs. no elàstic
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