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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. 

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’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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esportives espanyoles. És a dir, no sabem quantes n’hi 
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una anàlisi de documents i en una enquesta elaborada 
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la seva posterior interpretació, ens han permès de me-
surar les variables, assolir els objectius i comprovar-ne 
les hipòtesis.
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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 
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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.
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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. 

Paraules clau: Esport, Massificació esportiva, Barcelona, Transició democràtica.

Esport i democratització en un període de canvi. 
Evolució del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició 
democràtica (1975-1982)
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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

Paraules clau:  Peu, Biomecànica, Tennis, Pressions plantars.

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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La tesi tracta de conèixer la influència que té un pro-
grama d’intervenció sobre discapacitat, en les actituds 
de l’alumnat de segon curs d’un Cicle Superior d’Anima-
ció Esportiva, de sis centres d’ensenyament secundari de 
la Comunitat de Madrid. Al programa es donen una sèrie 
de continguts teoricopràctics sobre discapacitat, on s’in-
clouen conceptes teòrics sobre discapacitat, i un seguit 
de pràctiques en les quals hi ha incloses experiències 
directes amb persones amb discapacitats o simulacions. 
També es va fer una anàlisi de la intervenció dels profes-
sors que van impartir aquesta assignatura en diferents 

centres en el curs 2005/2006. Es va fer una revisió teò-
rica sobre la discapacitat, les actituds i l’avaluació de 
programes, igual com dels instruments utilitzats. La 
metodologia d’investigació utilitzada és eminentment 
qualitativa a través de l’anàlisi de contingut, basada en 
l’ús dels diaris dels alumnes i dels professors, grups de 
discussió i enregistraments de vídeos i fotografies. La 
població implicada en l’estudi va ser de 120 persones 
entre alumnes i professors, de 6 centres educatius di-
ferents. Es van recollir 114 diaris dels alumnes i 6 diaris 
de professors. Es van realitzar dos grups de discussió, un 

a l’inici del curs i un altre al final; també es va gravar 
almenys una sessió pràctica de cada un dels grups i es 
van fer més de 500 fotografies.

Els resultats obtinguts de cada un dels centres van ser 
similars i les categories principals resultants van ser: Expe-
riència, Coneixement i Afectiu / Social.

Les conclusions principals assenyalen que la intervenció 
d’un programa sobre discapacitat ha estat fonamental en 
la concepció de les actituds positives de l’alumnat, per tal 
de tenir més conscienciació i una millor visió sobre la dis-
capacitat.

Avaluació de les actituds en el programa d’activitats físiques 
per a persones amb discapacitat en cicles superiors d’animació esportiva 
de la Comunitat de Madrid
Autor: José María Fernández Atienza 
 Catedràtic d’Educació Física 
 en Educació Secundària de Madrid

Directors: Dr. Francisco Javier Castejón Oliva
 Facultat de Formació del Professorat i Educació. 
 Departament d’Educació Física, Esport 
 i Motricitat Humana. 
 Universidad Autónoma de Madrid
 Dra. Nuria Mendoza Laíz 
 Directora Gerent Centre de Referència Estatal 
 en l’atenció de persones amb greu discapacitat física. 
 León

La recerca consta de tres estudis interrelacionats. 
Un primer estudi comprèn el disseny d’una prova en 
pista per avaluar la resistència específica en tennis 
(SET-Test, Specífic Endurance Tennis Test), que es va-
lida mitjançant una anàlisi de la seva fiabilitat –en 12 
jugadors de competició– i de la seva validesa –amb 
una mostra de 38 jugadors. En un segon estudi es 
descriuen les característiques funcionals dels tennis-
tes de competició avaluades mitjançant l’aplicació 
del SET-Test en la mostra de 38 jugadors, classificats 
segons el seu ITN (International Tennis Number), i 
s’analitza la capacitat predictiva de la prova respecte 
del nivell competitiu dels tennistes. Al tercer estudi es 
caracteritzen les demandes bioenergètiques d’un par-
tit d’individuals mitjançant el registre de paràmetres 
ergoespiromètrics en competició simulada al llarg de 
20 sets i en 20 jugadors.

Del disseny i la validació de la prova es conclou que el 
SET-Test és una prova de camp objectiva, fiable i vàlida per 
avaluar la resistència específica en tennistes, que permet 
realitzar una avaluació directa de paràmetres ergoespiro-
mètrics, sense que això afecti significativament els parà-
metres estudiats i que és vàlida per estimar de manera 
indirecta el segon llindar ventilatori (LlV2). La variable 
d’efectivitat tècnica, valorada com a percentatge d’encerts 
en precisió i potència dels cops durant la prova, es mostra 
com el millor indicador de rendiment, seguit de prop pels 
paràmetres fisiològics de resistència i potència aeròbica 
(LlV2 i VO2màx), uns paràmetres que expliquen bona part 
de la variància en el nivell competitiu dels jugadors (56 
i 53 %, respectivament). Possiblement, la resta de la va-
riabilitat pugui ser explicada pel seu nivell en habilitats 
tàctiques, estratègiques o psicològiques. Es confirma 
l’existència d’un punt de deflexió de la freqüència cardíaca 

observable en el 92 % dels subjectes, relacionat amb una 
reducció de l’efectivitat tècnica.

Per tal d’establir un perfil de la resistència específica de ju-
gadors de tennis es va aplicar el SET-Test a una mostra àmplia 
de jugadors de competició d’alt nivell i es va comprovar que els 
valors de VO2màx (57,0  ±6,0 mL·kg·min-1) són entre moderats 
i alts, d’acord amb la naturalesa aeròbica del tennis. L’efectivi-
tat tècnica evoluciona en proporció inversa a la intensitat de 
l’esforç durant la prova; els valors globals registrats (63,1 % 
d’encerts  ±9,1) mostren un nivell elevat de precisió i potència.

De l’anàlisi de la competició simulada es conclou que els 
moderats valors mitjans observats durant el joc (VO2 29,9 ±
3,7 mL·kg-1·min-1; 51,6  ±8,6 % del VO2màx) i l’elevat percen-
tatge de temps en què els jugadors participen a un nivell d’in-
tensitat baixa o moderada, per sota del segon llindar ventilatori 
(77,2  ±24,5 %), confirmen que el sistema de transport d’oxi-
gen no és un factor limitant del rendiment en aquest esport.

Valoració funcional i bioenergètica de la resistència específica en jugadors 
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