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El nostre estudi té com a objecte analitzar la influèn-
cia del treball per objectius en la disminució del nombre 
d’errors en atac en handbol, i per tant, sobre la seva efi-
càcia.

L’eix vertebrador d’aquesta investigació el consti-
tueixen les estratègies provinents de la psicologia es-
portiva aplicades a l’handbol, avaluades mitjançant la 
metodologia observacional. Proposem, sota una visió 
interdisciplinària, un sistema d’avaluació de l’eficàcia 
en atac en handbol basat en l’anàlisi per seqüències. 
Així mateix, desenvolupem la nostra proposta de mo-
del d’estat òptim de rendiment per explicar el marc 
teòric en el qual apliquem la tècnica d’establiment 
d’objectius, i finalment, utilitzem la metodologia ob-
servacional, basada en la observació permanent i en el 
registre de les variables objecte d’estudi.

Arran de les aportacions d’un primer estudi pilot, ini-
ciem la part empírica, en la qual desenvolupem el disseny 

de relació de variables i apliquem el treball per objectius a 
un equip d’handbol juvenil masculí durant les 14 jornades 
de la Lliga 2002-03 d’Aragó. Posteriorment, realitzem un 
nou treball (estudi de referència) en el qual contrastem els 
valors de l’estudi empíric amb els obtinguts en el treball 
d’observació del Campionat d’Espanya 2003 de la categoria 
i que serveix com a referència per valorar la millora relativa 
observada.

Algunes de les conclusions més rellevants indiquen que:

•   L’instrument  d’observació  creat  ad  hoc  resulta  vàlid 
i fiable, i respon als objectius plantejats tant per a 
l’estudi empíric com per a l’estudi de referència.

•   L’anàlisi de  l’Eficàcia en Atac, en termes relatius, pro-
porciona una informació més rellevant que la basada 
únicament en l’Eficàcia en el Llançament i en dades 
absolutes.

•   Els  errors  en  atac  presenten  associacions  estadística-

ment significatives en tots dos estudis pel que fa a les 
conseqüències negatives que produeixen, per la qual 
cosa queda plenament justificat l’objectiu d’aquesta 
investigació.

•   Els errors en atac no es produeixen en funció del nivell 
de l’oponent.

•   El programa d’intervenció no provoca estadísticament 
una millora en la disminució dels errors en atac en 
l’equip objecte d’estudi a causa que, probablement i 
malgrat el compromís adquirit, els objectius de la in-
vestigació pot ser que no siguin sempre prioritaris per a 
l’equip/entrenador/jugador-s.

Les conclusions d’aquest treball confirmen la dificultat 
d’una intervenció eficaç que doni resultats de millora en 
els esports col·lectius, en els quals una sola variable es 
mostra insuficient per modificar/explicar el rendiment 
esportiu. 

Anàlisi de l’Eficàcia en Atac en Handbol: 
influència de l’establiment d’objectius

Nombrosos autors han assenyalat que l’activitat física i 
l’esport  poden  resultar  excel•lents mitjans per    transmetre 
valors personals i socials, com ara el respecte, l’autocontrol, 
l’autoestima, l’empatia, l’esforç, l’autonomia, la cooperació, 
l’ajuda als altres, els hàbits saludables o el lideratge. Tanma-
teix, l’activitat fisicoesportiva per ella mateixa no desenvolu-
pa els valors esmentats anteriorment de forma automàtica. 
Tot sovint s’assumeix que la simple pràctica esportiva afavo-
reix el desenvolupament personal i social dels  que la realit-
zen sense que realment hi hagi evidències que això és així. 
Per afavorir el desenvolupament de valors personals i socials 
a través de la participació en activitats fisicoesportives cal 
establir estructures i utilitzar estratègies específiques con-
venientment elaborades que promoguin aquests conceptes.

El propòsit d’aquesta investigació és valorar l’impacte 
d’un programa fisicoesportiu de 10 setmanes de durada 
amb alumnes socialment desfavorits d’educació secun-
dària. Aquest programa es basa en el Model de Responsa-

bilitat creat per Donald Hellison i es va desenvolupar amb 
estudiants de tres centres educatius de característiques si-
milars situats a Getafe (Espanya), L’Aquila (Itàlia) i Los An-
geles (Estats Units). Un total de 51 alumnes van participar 
en aquest estudi (40 nois i 11 noies), amb edats compreses 
entre els 15 anys i els 19, i procedents d’11 nacionalitats 
diferents.

Per a la realització d’aquesta investigació s’ha utilitzat 
exclusivament la metodologia qualitativa, en concret, 
l’estudi múltiple de casos. El procés de recollida de dades 
ha consistit a obtenir informació de diferents fonts, com 
ara notes de camp escrites pel professor, qüestionaris i 
diaris escrits pels alumnes, i entrevistes realitzades al final 
del programa, tant als participants com a alguns dels pro-
fessors de cada una de les escoles.

Els resultats d’aquest estudi mostren un canvi positiu 
progressiu en el comportament dels estudiants més pro-
blemàtics i un impacte favorable a les escoles on es va 

realitzar. També hi va haver una millora significativa en les 
actituds dels alumnes en relació amb els aspectes clau del 
Model de Responsabilitat, com ara el  respecte, la partici-
pació i l’esforç, i l’autonomia personal. No obstant això, els 
resultats relacionats amb els últims Nivells de Responsa-
bilitat (per exemple, el lideratge i la transferència) no van 
ser tan positius, per la qual cosa és raonable afirmar que 
la curta durada del programa (10 setmanes) va fer més 
difícil consolidar els nivells superiors del Model de Respon-
sabilitat. Igualment, l’estudi múltiple de casos revela que 
les percepcions dels participants en relació amb aquest 
programa fisicoesportiu basat en el Model de Responsa-
bilitat en relació a experiències prèvies en altres classes 
d’Educació Física van ser molt positives i estan relaciona-
des amb sis temes: els aspectes estructurals, el contingut 
del programa, la metodologia d’ensenyament, el rigor del 
professor, les estratègies de reflexió i les oportunitats per 
al lideratge.
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