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Resum
La present investigació es justifica en la recerca 

d’eines que puguin solucionar el problema de la no 
selecció de l’esgrima com a contingut de l’educació fí-
sica escolar, tot assenyalant com a causes principals la 
falta de materials didàctics relacionats amb l’esgrima i 
la necessitat que aquest s’adapti a l’escàs o a vegades 
inexistent coneixement de la modalitat.

L’objecte d’aquest estudi és esbrinar si, mitjançant 
l’aportació d’un recurs pedagògic, és possible introduir 
el contingut de l’esgrima a les aules, tot millorant el 
procés de formació del professorat sense coneixement 
de la modalitat i reduint els prejudicis de l’alumnat i 
professorat cap aquest esport.

El material dissenyat, el constitueix un web per a 
ús del professorat, on s’inclouen en els annexos, eines 
docents, vídeos de tasques i la tutorització via correu 
electrònic. Aquest sistema facilita el paper actiu del 
professorat ja que pot moure’s amb llibertat entre 

continguts en una estructura d’hipermèdia, i selec-
cionar-los sense haver d’ajustar-se a una seqüència 
lineal.

S’ha dut a terme a la Comunitat Valenciana durant 
el curs escolar 2010-2011. S’ha comptat amb la parti-
cipació de 23 professors/es en actiu en l’etapa de se-
cundària, que han impartit esgrima a les seves classes 
a través dels diferents recursos pedagògics que se’ls ha 
aportat, i la de 572 alumnes de l’ESO i batxillerat.

La recollida de dades es va fer amb dos instruments 
dissenyats ad hoc: per al professorat, El Diari del Profes-
sor, un element d’autoobservació, i per a l’alumnat el 
Qüestionari de l’Alumne, omplert abans i després de la 
intervenció didàctica. Les anàlisis de dades es van dur a 
terme amb el programa AQUAD.6 per als textos i, amb 
el programa estadístic SPSS.17.

Els resultats obtinguts s’han explicat partint dels 
pilars de l’educació de Delors: aprendre a conèixer, 

aprendre a fer, aprendre a viure amb els altres i 
aprendre a ser. Refonent els dos últims en un de sol, 
s’ha treballat sobre tres dimensions: la dimensió 
del saber, referida a l’adquisició de coneixements 
dels fonaments bàsics de l’esgrima, la dimensió del 
saber fer referida a l’adquisició de les habilitats mo-
trius específiques de l’esgrima, i la dimensió del ser 
que afavoreix el desenvolupament tan individual 
com social, especialment el respecte i la responsa-
bilitat.

En conclusió els materials didàctics han faci-
litat l’aprenentatge del professorat, en diferent 
mesura en les tres dimensions, i la més valorada 
ha estat la del saber fer, posteriorment la del ser, 
i finalment la del saber. En l’alumnat, la valoració 
presenta una disposició diferent, i ha apreciat més 
la dimensió del saber, seguida del saber fer i, per 
últim, la del ser.
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Resum
Objectiu. Analitzar les diferències intrasubjecte 

en l’equilibri postural durant la realització de test 
d’equilibri estàtics i dinàmic - funcionals, entre una 
extremitat que va presentar signe de badall articular al 
turmell, fruit d’una lesió prèvia d’esquinç lateral, davant 
d’una extremitat sense badall.

Metodologia. Van participar-hi 46 subjectes volun-
taris (20 dones i 26 homes) distribuïts en 3 estudis. En 
l’Estudi 1 es va comparar la utilitat de test d’equilibri 
estàtics monopodals sobre plataforma de forces a 
partir del recorregut del centre de pressions, en tres 
condicions diferents: sobre superfície estable, sobre 
escuma, i aplicant estimulació elèctrica neuromuscu-
lar en el tibial anterior. En l’Estudi 2 es va mesurar el 
rang de moviment del turmell de manera estàtica i 
passiva, i el desplaçament del centre de pressions en la 
bateria de test d’equilibri de l’Estudi 1. I en l’Estudi 3 

es van mesurar les forces de reacció verticals, el temps 
d’estabilització i el desplaçament del centre de pres-
sions, en les caigudes i estabilització de 3 tests de salt 
en suport monopodal: cap endavant, lateral des d’un 
esglaó i laterals continus.

Resultats. En l’Estudi 1, amb l’electroestimulació es 
van obtenir amplituds de desplaçament més grans del 
centre de pressions en l’eix anteroposterior (p<0,01) 
i amb la superfície viscoelàstica es va obtenir més re-
corregut i velocitat (p<0,01). En l’Estudi 2 el rang de 
desplaçament del centre de pressions en l’eix antero-
posterior va ser major en l’extremitat amb badall en el 
test sobre escuma (p<0,05). La posició mitjana del cen-
tre del pressions de l’extremitat amb badall es va situar 
significativament més medial en els 3 test (p<0,05) i 
més posterior en el test amb escuma (p<0,01). Al test 
amb electroestimulació, el recorregut total i la velocitat 

mitjana van ser superiors en l’extremitat sense badall 
(p<0,05). I en l’Estudi 3, al test de salt cap endavant 
l’extremitat sense badall va presentar un 2n pic de força 
major (p<0,05). El Temps d’estabilització en l’eix me-
diolateral va ser més gran en l’extremitat amb badall 
en el test de caiguda lateral des d’un esglaó (p<0,05). 

Conclusions. En augmentar la dificultat dels tests, 
van augmentar les diferències entre ambdues extre-
mitats. Els tests estàtics executats sobre escuma o amb 
estimulació elèctrica del tibial anterior ens permeten 
detectar si hi ha o no, dèficits d’equilibri postural. 
Tanmateix, els tests dinamicofuncionals són capaços 
de detectar dèficits després d’un esquinç en els eixos 
específics en què es realitza el test. Quan en una valo-
ració es detecti signe de badall articular en un turmell 
funcionalment recuperat, probablement presentarà un 
pitjor control postural. 
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