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El trasllat de la seu de l'Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya i, en concret, del Centre
de Barcelona al nou edifici de Montjuïc, es presenta com un moment oportú per avaluar la trajectòria
d 'aquest Centre i reconsiderar els seus objectius. Això es presenta com a especialment necessari per
donar una resposta a l'interrogant que s'obre respecte de com s'omplira de contingut aquesta nova
seu, que ha generat expectativesde ser la futura Universitat de l'Esport.

El sorgiment d 'uns estudis.
Ha estat una constatació habitual el que s'anomenés "monitor d'esport" a tot professional que, vestit
amb un xandal, es posava davant d'un grup d'alumnes o esportistes. També ha estat una constatació
habitual que es parlés d'una "classe de gimnàstica" a qualsevulla activitat física feta a les escoles o
a un centre d'esplai.
"Monitor d'esports" i "classe de gimnàstica" representen una valoració que s'ha fet d 'una professió,
esforçada per sortir d'una segona categoria o del mateix amateurisme. La creació dels Instituts Na
cionals d'Educació Física va significar l'intent més clar de crear una professió dignificada i amb un
espai delimitat en el ventall professional educatiu i esportiu alhora. Com és sabut, els estudis eren
de quatre anys i s'obtenia el títol de Professor d'Educació Física .
L'INEF de Barcelona va mostrar des dels seus inicis una clara voluntat d'esdevenir un centre uni
versitari. Des de la seva creació l'any 1975 fins al final de la dècada, la seva vida acadèmica va estar
fortament marcada per la inquietud d'aconseguir una equiparació dels seus estudis als d'altres fa
cultats. Queda encara, com a exponent d'aquella lluita, alguna pintada, prop les intal.lacions que ara
deixem en la que es llegeix: Facultat d'Educació Física.
De fet, el reclam i l'obtenció de la licenciatura en Educació Física l'any 1981 va ser un moment
culminant en aquella vocació universitaria dels INEF. Es va reglamentar l'obtenció del títol de Di
plomat i de Llicenciat i totes les habilitacions i convalidacions necessàries per a unificar l'univers
professional amb la seva diversitat de títols.
Professionalització i nivell universitari van anar sempre parells . Aquest va ésser l'esperit que va
moure les energies joves de l'INEF de Barcelona. Aquest no es va perdre mai i fins i tot consta en
el primer punt de la Llei de creació de l 'Organisme Autònom d'INEF de Catalunya, que es creà
precisament- a fi de donar una administració autònoma a un centre universitari.
Com un pas més en aquella constant, l 'INEFC de Barcelona va ser el centre pioner en la creació dels
estudis de tercer cicle universitari i, més concretament, d'un Doctorat que permetés tancar l'arc
docent propi d'una Facultat.
Aquest curs de Doctorat segueix impartint-se i a ell cal afegir-hi altres cursos de tercer cicle que per
iniciativa pròpia o amb altres Centres i Departaments han vingut a omplir aquell tercer nivell de
docència universitaria.

Els Jocs Olímpics.
La realització dels Jocs Olímpics ha marcat un nou moment en aquella vocació universitària de
l'INEF.
Els Jocs Olímpics ens han portat un regal: unes noves instal.lacions que superen en molt aspectes i
consideracions les actuals.
Tots els estaments forem sorpresos quan se'ns anuncià el present que se'ns feia i, sense sortir de
l'estorament, ens hem anant fent a la idea i una il.lusió tímida -a vegades presentada com a des-
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confiança- ens ha anat envaïnt i ja ens trobem, a l'actualitat, preparats per a disfrutar-les.
És de destacar que ha estat el món de l'esport -novament i ara mitjançant la Generalitat de Cata
lunya- el que ens ha posat calladament unes noves possibilitats i un nou repte.

El repte de Montjuïc.
Feta la descripció somera de trets que considero rellevants en la nostra història, m'atreveixo a pre
sentar alguns objectius que són repte de futur:
1- En primer lloc ens hem de plantejar seguir amb l'elevació del nivell docent. En aquest sentit cal
convenir que la formació permanent del professorat de l'INEF va lligada, en les actuals circums
tàncies, a la realització de les Tesis Doctorals. Els pocs doctors existents actualment han fet l'esforç
d'organitzar cursos de doctorat per a tot el professorat, per a la qual cosa hem comptat amb la
col.laboració del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Convé ara continuar amb aquell esforç, però cal una voluntat manifesta que deixi clar l'objectiu
col.lectiu, el qual, essent respectuós amb els interessos dels particulars, posi l'INEF al nivell formal
i de capacitació corresponent a un centre universitari.
No creiem que hi hagi objectiu més important i urgent que aquest. Ho és en si mateix per quant
significa que un professorat, provinent de diverses formacions, és conseqüent amb la seva vocació
i història prèvia. Però ho és també per quant significa que, a nivell de titulació, ens posaríem al
mateix nivell que tot el professorat universitari. Cosa imprescindible tant per obviar qualsevol de
preciació de la nostra llicenciatura com per assegurar les nostres possibilitats d'actuar amb norma
litat en la docència i en la recerca universitàries.
2.- Com un segon gran repte i objectiu de "pujar" a Montjuïc, hi ha el de reprendre i reassumir els
nostres objectius institucionals.
En primer lloc, seguir formant Educadors Físics. No crec que hi hagi objectiu més clar que aquest.
Existeix un univers d'adaptació humana que és l'adaptació a les condicions físiques i quim iques en
les que cada organisme es troba al llarg de la seva vida.
Aquesta adaptació és diferent a la que s'exigeix quan es parla de les condicions socials o de les
condicions de vida, que són dos altres grans universos que requereixen educació. L'escolarització
s 'ha centrat tradicionalment en l'educació social i poc s 'ha fet, fins ara, per l'educació vital i l'edu
cació física. Això no obstant, apareix clara l'exigència d'una ampliació dels continguts i l'Educació
Fisica es presenta com un vector pedagògic exigent d'una formació específica. Vector que repre
senta tenir en compte diferents dinàmiques i il.limitades execucions i especialitzacions a l'hora de
plantejar-se l'adaptació dels organismes humans. La capacitació per a la intervenció, a fi que aquella
adaptació sigui la millor possible i fins i tot s'arribi a l'excel.lència, és l'objectiu dels educadors fí
sics.
És quan es parla precisament d'excel.lència, que l'Entrenament Esportiu significa una especialitza
ció professional possible dins el currículum de l'INEF. Caldrà superar definitivament la polèmica
que contraposava esport a educació, quan aquesta és utilitzada per a legitimar una tendència o es
pecialització i posar-ne en qüestió una altra. Cal adonar-se que qualsevol camp d'especialització pot
reproduïr-la, ja que, en el seu desenrotllament més ideològic, constitueix l'exponent de la preocu
pació per actuar o no d'una manera humanista i a partir de determinats supòsits sobre el que significa
humanisme.
A l'Educació Física i l'Entrenament Esportiu, com dos universos de formació, cal afegir-hi altres
universos com els de promoció i Gestió Esportiva a les entitats públiques i privades, així com el
d'Organització d 'activitats recreatives i esportives en els diferents medis naturals.
Aquests universos formatius admeten, no cal dir-ho, especialitzacions a l'interior seu, però el fet de



disposar de tres cicles de formació permet estructurar els continguts d'acord amb criteris d'espe
cialització, aprofundiment i professionalització. És, en tot cas, en els dos cicles superiors que es pot
realitzar una oferta que sigui plenament compatible i complementària a la formació que donen altres
institucions.
3- El fet que l'INEF s'erigeixi en centre superior dins l'àmbit de l'Activitat Física i l'Esport li
comporta encara un altre repte: el d'actuar com a centre de recerca i de crítica.
De recerca, pel fet que el Doctorat significa precisament capacitació per a la recerca amb tot el que
això comporta de producció intel.lectual, d'intercanvi amb altres centres i de formació constant.
La realització de les Tesis Doctorals hauria d'incidir en una dinàmica que, ineludiblement, es pre
senta com una obligació a assumir per part de tots els professors.
Encara que l'activitat d'investigació no es circumscriu a uns espais concrets ni totes les màteries la
necessiten, el Centre de Montjuïc té destinada una ala del primer pis a laboratoris; la seva ubicació
enmig de l'anella olímpica i d'altres instal.lacions esportives molt utilitzades, obliga a un treball
conseqüent.
Cal posar de manifest, per altra banda, que normalment s'ha vist la recerca com un actuar no ideo
lògic i lligat a algunes disciplines en especial. Això no obstant, un bon enteniment d'aquesta activitat
també vol significar recerca teòrica, interpretació i, en definitiva, disposar d'una actitud científica
crítica que ha d'abastar totes les matèries. Aquella és rellevant en totes les ciències i en tots els
àmbits universitaris, però per a nosaltres, avocats a un fenomen social i humanament tan rellevant
com és el fenomen esportiu, és també una tasca que hem d'assumir d'una forma inel.ludible.
Crear un clima adequat en aquest sentit pot ser el gran repte per a la nova etapa que iniciem .
Disposem d'una Institució amb un funcionament democràtic a preservar per quant garanteix la ne
cessària autonomia d'un centre universitari. I aquesta Institució té ara un edifici que, en la meva
apreciació il.lusionada, posa les condicions per assumir tots els reptes apuntats.

Esplugues del Llobregat, juny 1991

Josep Roca i Balach
Director de l'INEFC-Centre de Barcelona

Josep Roca i Balasch
Director del INEFC-Centro de Barcelona
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" EL METODE EXPLICATIU A 
LES EPISTEMOLOGIES 

REGIONALS DE , 

L'ACTIVITAT FISICA 
Juan Rodr(guez López, 
Universitat de Granada. Departament d'Educació Física i Esportiva 

Introducció 

L'activitat física és explicada científi
cament en la seva totalitat, per un 
conjunt de ciències que fonnen un 
sistema, amb unes relacions internes 
ben definides que es recolzen mútua
ment per aconseguir l'objectiu expli
catiu. L'existència i l'esbrinament de 
quin és aquest sistema i els seus me
canismes i fonaments explicatius és 
una qüestió essencial per a una Teoria 
científica de l'esport. 
Cada ciència ha elaborat la seva pròpia 
epistemologia, que és una reflexió 
sobre ella mateixa, per observar, criti
car i fonamentar com es produeix el 
seu coneixement científic. 
La ciència té com a objectius l'anàlisi, 
l'explicació, la predicció i l'actuació, 
en un sector detenninat de la realitat 
observable. L'anàlisi mena a l'expli
cació. 
L'explicació científica és entendre el 
com i el perquè passa alguna cosa, co-

SISTEMA EXPLICATIU DE LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FlslCA 

DE __________ ~.. AL 
L'EMPíRIC FILOSÒFIC 

DE 
L'EXPLICACIÓ 

BIOMÈDIQUES 

PSICOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

HISTÒRIA 

ALA 
COMPRENSiÓ 

CIÈNCIES 
DE 

L'EDUCACIÓ 

DEL 
FILOSÒFIC 

A 
L'EDUCACIÒ 
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nèixer en profunditat les causes dels 
fenòmens naturals i dels esdeveni
ments humans i socials. 
"Mètode" és el camí per aconseguir al
guna cosa. El mètode explicatiu, per 
construir l'explicació, es basa en uns 
principis i el seu desenvolupament es re
alitza segons unes formes. Aquests prin
cipis es poden prendre de la Filosofia o de 
la mateixa ciència, com a veritats axio
màtiques -s'accepten sense demostra
ció- o com a veritats demostrades. 
Doncs bé, les formes i els principis de 
l'explicació científica en cadascuna de 
les ciències de l'activitat física (for
mes i principis d'explicació que per
tanyen al cos de les epistemologies 
regionals o internes) i el sistema que 
formen en el seu conjunt (amb les 
seves lleis o estructura) són els objec
tius del nostre treball. 

Teoria de l'explicació 

A)Noció 
Explicació, etimològicament desplegar 
(del llatí plico = plegar). Aquest "des
plegar", a les llengües modemes, fa re
ferència al desplegament del sentit 
d'alguna cosa, més que no pas al des
plegament físic que significava origi
nàriament. 
Si tots els mètodes de pensament, d'una 
manera o altra, intenten explicar el sentit 
d'alguna cosa, és possible considerar 
l'explicació com "el mètode de pensa
ment bàsic i principal, pel fet d' englo
bar tota activitat intel.lectual que ens 
ajudi a conèixer i a comprendre millor 
alguna cosa .. .i es poden reduir a ell tots 
els altres" (Sierra, 1984, 172). 

B)Tipus d'explicació 
Classificarem els tipus d'explicació 
segons tres criteris: pel seu objecte, 
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per la seva forma lògica i pel seu ni
vell científic. 
Pel seu objecte, l'explicació pot ser de 
conceptes i enunciats, de fenòmens del 
món natural o de fets humans i so
cials. 
Per la seva forma lògica, les explica
cions poden adoptar els tipus següents: 
deductives, probabilístiques, funcio
nals o teleològiques i estructurals. 
Pel seu nivell científic, en distingim tres 
possibilitats: "a) Simple enumeració de 
fets o circumstàncies que caracteritzen 
el que s'explica. b) Formulació de la 
llei en relació a la qual el fenomen ex
plicat n'és un cas particular. c) Exposi
ció d'una teoria que doni compte de la 
manera més completa i estructurada 
dels fets i de les característiques del fe
nomen i de la llei o lleis científiques 
referents al fenomen" (Sierra, 178). A 
més, segons aquest autor, el nivell 
científic de l'explicació es caracteritza 
per la utilització de lleis generals i pel 
fet de ser el resultat d'una investigació 
científica. 

C) Estudi dels tipus d'explicació se
gons seva la forma lògica 
a) Deductives. "L'explicació deducti
va és típica, però no exclusiva, de les 
ciències naturals. Adopta la forma 
d'un raonament deductiu en el qualla 
conseqüència, l' explicandum, és un 
resultat lògicament necessari de les 
premisses explicatives" (Sierra, 181). 
El seu esquema general consta d'unes 
premisses generals que són les lleis 
que es fan servir en l'explicació, 
d'unes premisses particulars o cir
cumstàncies de fet i d'una conclusió: 
LI, L2, ... ,Lr 

CI. C2 ..... Ck 
Explanandum 

Explanans 

b) Probabilístiques. Es basen en la in-

ferència inductiva en comptes de 
basar-se en la inferència deductiva; el 
seu esquema lògic és bàsicament el 
mateix que el de les explicacions de
ductives "amb la diferència que la 
premissa major està formada per lleis 
estadístiques no generals sinó vàlides 
només en un tant per cent dels casos, 
amb la qual cosa la conseqüència que 
podem obtenir d'aquesta premissa no 
és certa sinó només probable, d'aquí 
el seu caràcter probabilístic" (Sierra, 
187). 
c) Teleològiques. En distingim dos 
subtipus: per la finalitat (telos) i per la 
funció. 
Les primeres "impliquen la facultat 
d'actuar segons la finalitat i, per tant, 
com que suposen que l'acció humana 
és racional entren dins del camp de les 
ciències humanes i socials. Les sego
nes o funcionals, serien explicacions 
teleològiques peculiars de les ciències 
naturals i biològiques, però no exclu
sives, perquè, per exemple, qualsevol 
explicació pel paper social d'una per
sona o d'una institució social, seria 
funcional" (Sierra, 190). 
d) Estructurals o sistemàtiques. "En 
aquestes l' explicans és intern al feno
men en qüestió perqué l'expliquen 
pels seus propis elements i relacions, 
( ... ) aquestes explicacions no són sim
plement descriptives, perquè no es li
miten a descriure els elements del fe
nomen, sinó que en posar de manifest 
les seves relacions revelen els vincles 
d'influència i associació entre aquests 
elements" (Sierra, 191). 

D) Característiques de l'explicació 
Vénen a subratllar la limitació present 
en tot coneixement, limitació de la 
qual participa l'explicació científica. 
Per tant, l'explicació es caracteritza, 
segons Sierra Bravo (p. 178), per la 
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seva parcialitat -"se'n tenen en comp
te alguns, no pas tots els factors del 
fenomen en qüestió"-, condiciona
ment, aproximació "són més o menys 
inexactes o diferents de les reals"-, in
determinació, inconclusió i interme
diació. 

Teoria de la comprensió 

Al segle XIX es consoliden les cièn
cies socials, en una època en què pre
domina l'orientació positivista que si
tuava l'ideal científic en les ciències 
naturals i defenia el monisme metodo
lògic (el mateix mètode per a les cièn
cies socials i per a les naturals). 
Contra el positivisme anterior sorgeix 
a Alemanya, al segle XIX, un movi
ment que rebutja el monisme metodo
lògic i el mètode de les ciències natu
rals com a ideal científic per aplicar a 
les ciències socials. Droyssen intro
dueix la distinció entre els termes Er
klaren (explicar) -objectiu, segons ell, 
de les ciències naturals- i Verstehen 
(comprendre) -objectiu de la història-o 
Dilthey farà un pas més, dividint les 
ciències en ciències naturals i ciències 
de l'esperit (Geisteswissechaften). 
L'objecte de les primeres seria la mera 
explicació, però per a les ciències de 
l'esperit, no n'hi hauria prou amb 
l'explicació; caldria aplicar, en base a 
l'Erlebnis o experiència viscuda, el 
Verstehen o comprensió: "La vida es
piritual se'ns dóna en l'experiència 
interna tal com és en ella mateixa. Per 
això en l'autognosi se'ns ofereix en la 
seva plena realitat el real" (Dilthey, 
citat per Paez, 1988, 12). 
Max Weber hi afegirà que el Verste
hen (comprensió) no havia de ser in
tuïtiu sinó basat en hipòtesis i verificat 
(en les seves conseqüències). 

Epistemologies de les ciències 

L'explicació en les ciències biomè
diques 

A) Explicació de la vida 
1. Principis explicatius 

a)Noció de teleonomia de Jacques 
Monod. Els éssers vius són éssers 
dotats d' autoprojecte. 

b )Noció de sistema i les seves pro
pietats emergents. Sistema és un 
conjunt d'elements tal que alguna 
de les propietats del conjunt no és 
present a cap dels elements. 

c)Noció debiosistema. És un sistema 
format per elements físics i quí
mics, amb propietats biològiques 
(que, per tant, superen les propie
tats dels elements). 

2. Formes d'explicació 
a)Teleològica a J. Monod 
b )Estructural a Bunge 

B) Explicació de la vida humana a la 
Grècia clàssica 
I. Principis explicatius 
a)La naturalesa {physis} específica

ment humana es reflecteix en un 
cos específicament humà (on so
bresurt la mà com a "instrument 
d'instruments": "L'home té mà 
perquè és intel.ligent" dirà Aristò
til). 

b)Creença en el logos (racionalitat} 
de la physis i en el logos 
(intel.ligència deductiva o raciona
litat) del savi per descobrir-lo. 

c)L'estudi científic de la physis hu
mana produeix les quatre discipli
nes de la physiologia (ciència de la 
physis): eidologia (morfologia), 
estequiologia (ciència dels princi
pis constitutius), genètica (que in
clouria la filogènesi i l'ontogènesi 
actuals) i dinàmica, o ciència de la 

"dinameis" potència- (que inclou
ria la fisiologia i també la psicolo
gia i la sociologia actuals). 

d)L'home reuneix els quatre modes 
de ser de l 'univers -material~ ve
getatiu, animal i intel.lectiu-. És un 
microcosmos. 

2. Forma d'explicació 
Funcional: el cos humà és aquell 
que permet la funció de la physis 
de l'home: animal racional, animal 
amb logos (Laín, 77). Per això 
existeix la mà, i també el peu, el 
qual permet, pel fet d'assumir la 
sustentació total del cos, que la mà 
estigui completament alliberada 
d'aquesta funció i així pugui ser un 
"instrument d'instruments". 

C) Explicació actual del cos humà 
1. Principis explicatius 

Complementarietat, a Herman 
Braus, dels diversos enfocaments 
morfològics explicatius que s 'han 
donat al llarg de la Història: el 
funcional de Galè (Antiguitat), 
l'estructural de Vesal (Renaixe
ment), l'evolucionista i causal de 
Gengebau (segle XIX), (Laín, 
574). 

2. Formes d'explicació 
Totes les explicatives: funcional, es
tructural i causal. 

L'explicació en psicologia 

A) Principis explicatius 
1. Recerca de lleis objectives que de

terminin el comportament, en els 
models explicatiu i transaccional. 
Determinismes (negació de l' ethos 
-lliber-tat-). 

2. Recerca de la comprensió de la 
subjectivitat, de la vivència, per 
compenetració i identificació, en 
els models empàtic i fenomenolò-
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EXPLICACiÓ BIOMÈDICA A GRÈCIA 

LOGOS 
DEL 
SAVI 

LOGOS 
DE LA 

PHYSIS 

t -
SISTEMÀTICA: : EIDOLOGIA 

Ò I~ ~ PHYSIS) ~I ESTEQUILOGIA 
MET DICA I~ ~I GENÈTICA 

: ~HUMANA I 

TEORÈTICA I"' : DINÀMICA 

~ 

MICROCOSMOS 

MATERIAL 
VEGETATIU 
ANIMAL 
INTEl·lECTIU 

-
¡ 
COS 
especfficament 
humà 

1- MÀ 
2- PEU 
3 - TRES CAVITATS 

VEGETATIVA 
VITAL 

4 _ _ _ ~IQUICA 

gic (inspiració en la fenomenolo
gia i, fms i tot, en l'hennenèutica). 

3. Recerca de les causes inconscients, 
ontogenètiques, que expliquin el 
comportament extern i les vivèn
cies subjectives en els models in
terpretatius el paradigma dels quals 
és la psicoanàlisi. Poc rigor cientí
fic. 

4. Possibilitat d'un model eclèctic 
que conjugui els mètodes explica
tius i comprensius i que rebutgi els 
detenninismes impropis del com
portament humà (Antonelli i Sal
vini, 1982,315). 

B) Formes d'explicació 
1. Explicació causal, en els models 

22 

explicatiu, transaccional i inter
pretatiu. 

2. Comprensió, en els models empà
tic ifenomenològic. 

L'explicació en sociologia 

A) Principis explicatius 
1. Possibilitat del mètode científic en 

l'estudi del social, pel fet de fonnar 
part del real l'observable (Sierra, 
1984,215). 

2. Dificultat d'aquest tipus d'estudi 
per les peculiaritats del comporta
ment social. 

3. Possibilitat d'explicació del tot o 
conjunt social, individualment o 
holísticament. 

4. Comprensió individual lligada a 
l'explicació teleològica, mentre 
que l'explicació ho està a les for
mes causals. 

5. Cert rebuig històric del monisme 
metodològic positivista. 

6. Possibilitat i necessitat de verifica
ció també en la comprensió. 

7. Estructuració dels corrents meto
dològics dividits en dos grups: 
- holístico-explicacionistes: Fun

cionalisme, EstructuraIisme i Te
oria General de Sistemes, Dialèc
tica i Teoria Crítica, (Durkheim, 
1964,119); 

- comprensivo-individualistes: Et
nometodologia, Teoria Analítica, 
Fenomenologia, Hennenèutica. 

8. El valor explicatiu d'aquests co
rrents queda referit -segons Sierra 
Bravo- en la comprovació empírica 
o verificació, directa o indirecta. 

9. Adaptació del marc teòric de la fi
losofia de l'acció per a l'explicació 
de l'acció motriu. 

B) Formes d'explicació 
1. Quant a l'explicació (Sierra, 1984, 
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235), se'n fan servir to.ts els tipus: 
causal, estructural i funcio.nal o. te
leo.lògica. Per desco.mptat, també 
la probabilística, que és la fo.rma 
que adquireix to.ta la ciència in
ductiva, que ha d'anar estudiant els 
caso.s particulars per fo.rmular lleis 
generals. 
a)L'explicació causal, d 'una fo.rma 

no. rigo.rosa en el pla lògic, es 
dóna en Dialèctica, i co.nsisteix a 
"reco.nèixer la inseparabilitat dels 
co.ntradicto.ris" i a desco.brir el 
principi de la seva unió en una 
catego.ria superio.r. El principal 
exponent n'és el marxisme o.rto
do.x i la Teoria crítica del marxis
me heterodo.x de l'Esco.la de 
Frankfurt, els representants més 
co.neguts de la qual són Ado.rno., 
Marcuse, Habermas, Ho.rkhei
mer; la seva teo.ria crítica té do.s 
vessants: de la societat capitalista 
d'Occident i de la socio.lo.gia 
no.rd-americana -empirista i posi
tivista-. 

b)L'explicació estructural de l'es
tructuralisme, mira d'interpretar 
les relacio.ns socials "en termes 
d'interdependència dins d'una 
realitat la unitat de la qual pos
tulen" (Piaget, 1973,218). 

L'explicació estructural de la teoria 
general de sistemes de Berta1anffy 
pretén "trobar principis aplicables a un 
sistema, en general, tant si és de natu
ralesa física, bio.lògica o. socio.lògica" 
(1976,33). 

c)L'explicació funcio.nal, present 
en el funcionalisme, que "recerca 
i veu So.breto.t en els fenòmens 
socials les funcio.ns que complei
xen els seus elements" (Merton, 
1964,29). 

2. Quant a la comprensió (Watkins, 
1976, 45), hi ha una gran varietat 

d'esco.les que l'ado.pten, que fan 
servir els mèto.des co.mprensivis
tes: 
a)Fenomenologia, de Husserl, "és el 

mètode de la intuïció intel.lectual 
i de la descripció de l'intuït" (Bo.
chenski, 1971, 39; Schutz, 1976, 
329). 

b)Etnometodologia, que se centra 
en el "sentit de les activitats 
pràctiques quo.tidianes i en el 
co.ntext en què es produeixen 
(Beltran, 1979, 186). 

c)Teoria anaUtica o neopositivis
me lògic, que exclo.u qualsevo.l 
anàlisi o. explicació causal (ini
ciada amb Wittgenstein i el Cer
cle de Viena, no. reconeix cap 
valo.r als enunciats metafísics, ni 
a les proposicio.ns lògiques uni
versals) s'interessa per la co.m
prensió del sentit de les accio.ns 
en termes d'intencio.ns, rao.ns i 
mo.tius. 

d)Hermenèutica, per a la qual la 
co.mprensió dels fets històrics, 
implica intro.duir-se en la tradi
ció per co.mprendre les seves 
fo.rmes de vida. 

L'explicació en les ciències històri
ques 

A) Principis explicatius per a Seiffert 
1. Histo.ricisme (co.ncepte valo.ratiu), 

(Seiffert, 250); pot ser definit de la 
manera següent: to.tes les unitats 
històriques són altament dignes 
d'estudi i cap d'elles no. po.t ser 
co.nsiderada co.m a merament tran
sitòria per arribar a co.mprendre 
una altra època o. unitat històrica 
més impo.rtant. 

2. Principi hermenèutic (co.ncepte 
meto.d0.1ògic) que implica l'absèn
cia de lleis: àmbit de l'imprevisible 

i de l'irrepetible (Seiffert, 294), ja 
que a cada cultura el significat de 
les paraules és específic i diferent 
del d'altres cultures. Mitjançant 
l'hermenèutica en co.mprendrem el 
significat exacte i l'o.bjectiu en una 
unitat històrica determinada. 

B) Formes d'explicació per a Seiffert 
1. Seiffert rebutja l'explicació a tra

vés de la recerca de lleis. Admissió 
de la comprensió del singular i 
irrepetible. 

2. Dins la co.mprensió del singular es 
poden admetre, co.m fa To.polski, 
les fo.rmes següents: descriptiva, 
per defmició, causal, genètica, per 
recerca d'estructures. 

En el cas co.ncret de la història de 
l'esport, es poden tro.bar exemples 
d'aquestes fo.rmes diferents de fer his
tòria: La historia de los deportes, de 
CarI Diem, és descriptiva; la Historia 
cultural del deporte, de R. Mandell, és 
una història que cerca definicio.ns i 
causes; La génesis de los deportes, de 
J. Leflochmo.an, és una història genè
tica que estudia el pro.cés de co.mple
xitat de l'espo.rt. No.saltres també ens 
hem interessat per la "recerca d'es
tructures" de la història, co.ncretament 
de l'auto.r R. Mandell (Ro.dríguez i 
Tamayo.). 

L'explicació en l'antropologia filo
sòfica 

A) Principis explicatius 
1. Divisió de les antro.po.lo.gies po.si

tives en bio.psico.lògiques i històri
co.-socio.lògiques. 

2. Po.ssibilitat i fusió de les anterio.rs 
des de diverso.s camps. Laín En
tralgo., des de la Medicina. 

3. Principi lògico.-reflexiu que desco.
breix en l'ho.me, el logos i l'ethos 
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L'EXPLICACIÓ EN LA HISTÒRIA 

* TOPOLSKI 

tipus d'explicació * MANDELL I 
en història 

• cari Diew "HISTÒRIA CULTURAL DE l'ESPORr' 
* DESCRIPTIVA 
* PER DEFINICiÓ - LLEIS 
* CAUSAL '" -ENUNCIATIVES 

• Jean Lefloch'oan -EXPLICATIVES 
* GENÈTICA 

- HERMENÈUTICA * PER RECERCA 
D'ESTRUCTURES 

ESTRUCTURA DE LA HISTÒRIA 

CULTURAL DE L'ESPORT 

• Grups de caracterfstlques (COMPONENTS) 

com a característiques de la physis 
humana. 
4. Principi fenomenològic existencial 

que tematitza i concedeix impor
tància a la subjectivitat concreta tot 
rebutjant la racionalitat. 

5. Principi fenomenològico-òntic pel 
qual es descobreix intuïtivament 
en la consciència que l'ésser humà 
té com a propi la referència a la 
comprensió de l'ésser dels ens 
(Choza, 1985, 82). 

B) Formes d'explicació 
1. Totes les possibles formes d'expli

cació (causal, estructural, funcio
nal i teleològica) i de comprensió, 
en les diverses antropologies posi
tives. 

2. Es presenta l'explicació -prefe-
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• lleis causa-efecte (RELACIONS) 

rentment deductiva- en el pla lògi
co-reflexiu. 

3. Els plans fenomenològico-existen
cial i fenomenològico-òntic, estan 
relacionats amb la comprensió de 
la subjectivitat per mètodes intuï
tius; però contenen alguns ele
ments explicatius ja que arriben a 
una concepció de l'home en gene
ral (construeixen una "llei" sobre 
l'home). En realitat, l'accés a la 
subjectivitat de l 'home per deter
minades vies alienes a la raciona
litat (art, joc ... ) -com fa la filosofia 
existencialista- per la via de l'acció 
i del sentiment, és una explicació 
teleològica: la "funció" de l 'home 
consistiria a accedir a la subjecti
vitat per aquests camins. També 
se'ns presenta com a explicació 

teleològica, l'explicació fenome
nològico-òntica: la "funció" seria 
la seva referència radical cap a la 
comprensió de l'ésser dels ens. 

Tot i que arriba, doncs, a resultats ex
plicatius, els seus mètodes no són ex
plicatius, no expliquen sinó que in
tueixen (Choza, 1988, 17). 

L'explicació en les ciències de l'edu
cació 

A) Principis explicatius 
1. Diversitat d'opinions sobre la 

cientificitat de les ciències huma
nes (quatre possibilitats de "fac
tum"), (Palop, 1983); 

2. Presència contaminadora i conflic
tiva d'ideologia que s'intenta supe
rar per una d'aquestes dues vies: 
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- eliminant tota "ideologia" de les 
ciències de l'educació; 

- construint una noció de ciència 
que admeti la presència de deter
minats continguts ideològics 
(Quintanilla, 1978). 

3. Concepte de distància entre la 
causa i l'efecte, com a tret episte
mològic específic de les ciències 
de l'educació, davant la "contigüi
tat" de les ciències de la naturalesa 
(Palop, 1983). 

B) Formes d'explicació 
1. Causal. Aquesta explicació causal 

es presenta com determinista i me
canicista a P. Palop. És possible 
l'existència d'una explicació causal 
no detenninista sinó tendencial, 
compatible amb l'acceptació de la 
llibertat humana (ethos), potser, el 
corrent majoritari a l'actualitat. 
També existeixen, com a corrents 
molt minoritaris, altres determinis
mes, per exemple de tipus sòcio
cultural (i, fms i tot, biològic encara 
que s'hauria d'admetre en aquest, 
també l'explicació teleològica). 

2. Estructural. Adopta aquest tipus 
d'explicació Quintanilla, perquè ac
cepta com a criteri rector de cientifi
citat la teoria de "programes d'in
vestigació científica" de Lakatos. 

Convé observar que les Ciències de 
l'Educació poden reunir totes les ciències 
del sistema, i, per tant, és possible trobar 
totes les formes d'explicació i compren
sió de les quals hem parlat en examinar 
cadascuna d'aquestes ciències. 

Visió de conjunt del sistema 
explicatiu 

En aquest sitema d'explicació cientí
fica de l'activitat física, podem obser-

L'EXPLICACIÓ EN LAS CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ 

* P. PALOP 

A. - C.H. CAREIXEN DE 
CIENTIFICITAT 

B.- C.H. ÚNIQUES 
VERITABLES 

c.- C.H. NO ES DISTINGEIXEN 
DE LES 
FISIONATURALS 

D.- C.H. TRETS 
EPISTEMOLÒGICS 
ESPECíFICS 

1 
* DISTÀNCIA 

CRíTICA DE P. PALOP 

J 
* AMBIGÜITAT 

* QUINTANILLA 

1- REBUIG DELS 
CRITERIS LÒGICS 
DE CIENTIFICITAT 

2- PRESÈNCIA DE 
IDEOLOGIA 

3- REBUIG NO DECLARAT 
DE LA ALOSOAA 

4- CIÈNCIES, SEGONS 
_ CRITERI DE P.I.C. 

'LAKATOS 

5- NO ACCEPTA 
TRETS EPISTEMOLÒGICS 
DIFERENTS 

* NO CREENÇA EN CRITERIS DE 
SAB.EB, CONEIXEMENT, VERITAT 

* ADMISSiÓ CONSENS CIENTíFIC 
* ADMISSiÓ MAJOR NORMATIVITAL 

PRACTICITAT, IDEOLOGI1ZACIÓ 

var-hi un triple procés de relacions 
entre els seus elements (que són les 
diverses ciències de l'activitat física): 
A) Un primer procés, dins de les cièn
cies empíriques, que va de l'explicació 
a la comprensió: des de l'exclusiva
ment explicatiu (ciències Biomèdi
ques), passant per l'explicatiu i com-

prensiu alhora (Psicologia i Sociolo
gia), fins arribar a l'àmbit del quasi 
exclusivament comprensiu (Història). 
És el PROCÉS EMPÍRIC EXPLICA
TIVO-COMPRENSIU. 
B) Un segon procés que va de l'empí
ric a la filosofia de la ciència. És el 
procés horitzontal de relacions de la 

25 



------------------------------ Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (24) 19-26 ------

figura: va de les ciències empíriques 
esmentades a l'Antropologia Filosòfi
ca, i se'l pot anomenar PROCÉS 
EMPÍRICO-FILOSÒFIC. 
C) Un tercer procés, des de la ftlosofia 
de les ciències humanes cap al perfec
cionament de l 'home mitjançant 
l'educació física. Va des de l' Antro
pologia Filosòfica fins a les Ciències 
de l'Educació: PROCÉS PERFEC
TIU. 

ves i comprensives. L'Antropologia 
Filosòfica aprofita la "massa empíri
ca" i li afegeix el tractament ftlosòfic 
i la "massa empírico-filosòfica" serà 
elevada al nivell perfectiu amb les 
Ciències de l'Educació. 

en això estan d'acord O. Grupe (1976, 
24), J. M. Cagigal, (1968, 25), P. Par
lebas (1989, 9) i M. Vicente (1988, 
56), els quals tenen una riquesa i 
complexitat metodològica i explicati
va màxima. 

Hi ha, doncs, en el sistema, un procés global 
EMPÍRICO-FlLOSÒFICO-EDUCATIU. 
L'empíric té connotacions explicati-

Totes les modalitats d'explicació de 
les ciències de l'activitat física (expli
cació pròpiament dita, comprensió i 
formes ftlosòfiques) són utilitzades al 
servei del perfeccionament humà mit
jançant, o a través de, les Ciències de 
l'Educació, que, en aquest sentit, són 
la culminació del sistema de ciències, 

Però només l'explicació científica de 
les ciències empíriques ens permet 
accedir a l'explicació científica de 
l'Antropologia Filosòfica, i aquesta és 
necessària per arribar a l'explicació 
científica de les ciències de l'educa
ció, veritable objectiu i fmalitat del 
nostre sistema de ciències. 
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Resum 

El beisbol, un esport molt arrelat a la 
gran majoria dels països que compo
nen la regió de centramericana i del 
Carib, s'inclourà per primera vegada 
com una disciplina olímpica a les 
Olimpíades del 1992 a Barcelona. La 
literatura científica presenta poques 
dades sobre les característiques mor
fològiques i funcionals de jugadors de 
beisbol aficionat. El propòsit d'aquest 
estudi va ser detenoinar les caracte
rístiques antropomètriques i els com
ponents de l' aptitud física relacionats 
amb la salut dels jugadors porto-

riquenys de beisbol, guanyadors d'una 
medalla de bronze a les Olimpíades 
del 1988 a Seül, Cora del Sud. Les 
variables següents van ser avaluades a 
19 atletes: edat, talla, pes, somatotip 
(SOM), tant per cent de greix, flexibi
litat de la part posterior de la cuixa i la 
part baixa de l'esquena (FLEX), i es
timació del consum màxim d'oxigen 
(V<h màx). La mitjana d'edat, pes i 
talla va ser: 25.2 anys, 74.2 kg i 175.2 
cm, respectivament. El grup va de
mostrar: un SOM endomòrfic meso
fono (4.4-5.0-2.0), 14.5 % de greix, 
Flex = 28.9 cm i V<h màx = 3.5 L/mín 
i 47.0 ml/kg·min-1• Les mitjanes per 

posició es van trobar dins de l'ampli
tud reportada per a jugadors interna
cionals aficionats i professionals. 
Aquest estudi aporta dades descripti
ves que poden ser utilitzades per al 
desenvolupament i/o modificació de 
programes d'entrenament, avalua
cions clíniques de jugadors de beisbol 
aficionats i professionals i per a futu
res investigacions. 

Introducció 

L'esport del beisbol serà inclòs per 
primera vegada com a disciplina 
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olímpica a les Olimpíades del 1992 a 
Barcelona. El joc del beisbol és un es
port molt arrelat a la gran majoria de 
països que componen la regió centra
mericana i del Carib. Espectadors i 
jugadors de totes les classes socials 
gaudeixen del beisbol com a activitat 
recreativa o en competicions esporti
ves formals. Les seleccions nacionals 
de Cuba, República Dominicana, 
Mèxic, Veneçuela i Puerto Rico han 
aconseguit destacar en competicions 
internacionals. Un gran nombre de ju
gadors d'aquests països en algun mo
ment de la seva carrera esportiva han 
estat considerats entre els millors del 
món. Tanmateix, la literatura científi
ca presenta poques dades sobre les ca
racterístiques morfològiques i funcio
nals de jugadors de beisbol aficionats 
llatinoamericans. 
Les característiques tècniques, biome
càniques i les demandes metabòliques 
durant l'entrenament i l'execució 
competitiva del beisbol han estat 
motiu d'estudi. Bompa (1983) classi
fica el beisbol en el grup d'esports que 
requereixen el perfeccionament de 
destreses de percepció, anàlisi i res
postes ràpides a estímuls externs, els 
quals varien contínuament, en funció 
de les circumstàncies del joc. Aquest 
grup d'esports inclou aquells en els 
quals l'execució durant la competició, 
depèn de la presa de decisions en si
tuacions complexes de joc per preve
nir o executar maniobres tàctiques 
efectives de l'oponent o contra l' opo
nent. CMvez, Lanier i Torres (1980) 
han classificat el beisbol, en base a la 
teoria i la metodologia de l'entrena
ment, en el grup d'esports de joc amb 
pilota, juntament a les disciplines del 
bàsquet, handbol, futbol, polo aquàtic, 
tennis, ping-pong i hoquei sobre 
herba. D 'acord amb el model de CM-
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vez, Lanier i Torres, el beisbol i tots 
aquests esports comparteixen en 
comú: I) l'estructura, el contingut, els 
mitjans, la durada del pla d'entrena
ment; 2) la durada del període d'en
trenament necessari per a l'especialit
zació; 3) el predomini de la informació 
visual, l'esforç variable i el pensament 
tàctic durant l'execució del joc; 4) la 
incidència i el tipus de lesió durant 
l'entrenament i la competició, i 5) el 
tipus de servei especialitzat en salut 
esportiva. 
El beisbol es caracteritza per situa
cions de poca activitat seguides de 
moviments ràpids i potents. El cost 
energètic de l'activitat física associada 
al beisbol va ser estudiat en un grup de 
jugadors de la lliga professional dels 
Estats Units (Hagerman, 1988). El 
grup estudiat va demostrar una mitjana 
de consum màxim d'oxigen (V02 
màx) de 3.8 L/mín i 43.0 ml/kg·min-1• 

Excepte els llançadors i els receptors 
un 64 per cent del temps associat a 
l'acció ofensiva es va ocupar estant 
assegut o dret (freqüència cardíaca 
<120 batecs/minut). El major desgast 
energètic relatiu (90 % V02 màx) du
rant l'acció ofensiva es va observar 
durant el swing o moviment desenvo
lupat en intentar copejar la pilota i la 
correguda de les bases (97 % V02 
màx). Aquestes dues activitats van 
ocupar el 6 % del temps total de 
l'acció ofensiva. Un setanta-cinc per 
cent de l'acció defensiva es va emprar 
en estar en posició estacionària (fre- ~ 
qüència cardíaca <125 batecs/minuts) 
mentre que un 10 % del temps es va 
emprar en fer moviments que reque
rien un desgast energètic de 77 a 110 
% del V02 màx. L'acció defensiva 
dels llançadors i receptors va ser con
siderada significativament diferent. 
Els llançadors van fer servir el 24 % 

del seu temps d'acció defensiva ma
joritàriament durant l'acció del llan
çament a 96 % del V02 màx. Els re
ceptors van fer servir el 16 % del 
temps d'acció defensiva a un nivell 
d'activitat major del 70 % de V02 
màx. 
Les destreses bàsiques més importants 
en l'execució del beisbol són: llançar, 
atrapar i/o recollír, batejar, correguda 
de bases i lliscaments (Hay, 1978). 
Aquestes destreses requereixen dife
rents nivells de força, agilitat, balanç, 
velocitat de desplaçament, tolerància 
local muscular i tolerància càrdio
respiratòria. Els atletes que demostren 
un alt nivell de destreses en el joc del 
beisbol tenen unes característiques 
excepcionals de coordinació, potèn
cia, rapidesa de braços i cames i velo
citat de reacció. 
Mathews i Fox (1981) plantegen en el 
seu sistema de classificació bioener
gètic basat en el temps d'execució, 
que el sistema energètic predominant 
en les destreses que requereix el beis
bol és el no oxidatiu el qual proveeix 
el 90 % de l'energia utilitzada. El 10 
% restant prové de processos oxida
tius. Thoden, Wilson i MacDougall 
(1983) reconeixen la rellevància de les 
fonts energètiques no-oxidatives en 
l'execució del beisbol, però argumen
ten que el procés de recuperació és un 
procés oxidatiu i que el ritme al qual 
les fonts musculars d'alta energia són 
reemplaçades durant la recuperació, 
depèn de processos oxidatius i sobre
tot de la màxima tolerància càrdio
respiratòria de l'individu. 
Els equips de beisbol representatius de 
Puerto Rico han aconseguit un cam
pionat, dos subcampionats i en quatre 
ocasions han fmalitzat en tercer lloc 
en competicions mundials des del 
1950 fms al 1988. El perfil morfofun-
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cional dels jugadors d'aquests equips 
no ha estat documentat. L'absència de 
perfils descriptius i de valors norma
tius de les característiques estructurals 
i funcionals dels jugadors porto
riquenys de beisbol d'un alt nivell de 
destresa, dificulten l'avaluació objec
tiva de la forma esportiva i la prestació 
de serveis tècnics i clínics. El propòsit 
d'aquesta investigació va ser descriure 
el perfil antropomètric i funcional del 
grup d'atletes de la Selecció Nacional 
Porto-riquenya de Beisbol que va ob
tenir la medalla de bronze al torneig 
d'exhibició d'aquest esport a les 
Olimpíades del 1988 a Seül, Corea del 
Sud, i fer comparacions entre posi
cions de joc i amb jugadors de beisbol 
descrits per la bibliografia. 

Materials i mètodes 

Subjectes. Un grup de 19 jugadors de 
beisbol (llançadors n=7, receptors 
n=2, jugadors del camp interior n=6 i 
jugadors del camp exterior n=4) van 
ser avaluats després d'haver-los infor
mat i d'haver-ne obtingut el consenti
ment. L'avaluació es fa fer a la Unitat 
de Fisiologia de l'Exercici del Centre 
de Salut Esportiva i Ciències de 
l'Exercici de l'Alberg Olímpic de 
Puerto Rico. 
Somatotip. Les mides requerides per a 
la determinació del somatotip antro
pomètric de Heath-Carter (1967) es 
van obtenir d'acord amb el procedi
ment descrit per Carter (1980, 1984). 
El pes i la talla es van determinar fent 
servir una balança calibrada i un esta
diòmetre (Detecto), respectivament. 
El gruix dels pannicles cutanis del trí
ceps, subescapular, supraspinal i pan
xell va ser determinat amb un calibra
dor (Lange). La circumferència del 

braç flexionat i del panxell va ser de
terminat utilitzant una cinta antropo
mètrica. Els diàmetres biepicondilars 
de l 'húmer i del fèmur van ser deter
minats amb un antropòmetre de metall 
(Lafayette). Totes aquestes mides es 
van obtenir del costat dret del cos. 
Composició Corporal. La densitat 
corporal es va estimar utilitzant plecs 
cutanis (subescapular, tríceps i pit) 
mitjançant l'equació de Jackson i Po
llock (1978). El percentatge de greix 
corporal (PG) es va estimar de la den
sitat corporal d'acord amb l'equació 
de Siri (1961). 
La massa corporal activa (MCA) o 
pes lliure de greix es va calcular res
tant el pes greixós del pes corporal. 
L'índex de substància activa (ISA), el 
qual representa la quantitat de massa 
corporal activa relativa a la talla, es va 
calcular d'acord a Tittel i Wuscherk 
(1973) segons l'equació següent: 
ISA g·cm-3 = (MCA g x 100) / Talla 3 

cm. (equació I) 
On: 
ISA = Índex de Substància Activa 
grams·cm-3• 

MCA = Massa Corporal Activa g. 
La circumferència muscular del braç 
(CMB) i l'àrea muscular del braç 
(AMB) es van determinar utilitzant el 
gruix del pannicle cutani del tríceps 
(PCT) i la circumferència del braç 
(CB) d'acord amb les equacions se
güents descrites per Caldarone, Legli
se, Giampietro i Berlutti (1986). 
CMB cm = CB -1tPCT (equació 2) 
On: 
CMB = Circumferència Muscular del 
Braç cm. 
CB = Circumferència del Braç cm. 
PCT = Pannicle Cutani del Tríceps 
cm. 
AMB cm2 = CMB/41t (equació 3) 
On: 

AMB = Àrea Muscular del Braç cm2. 

CMB = Circumferència Muscular del 
Braç2. 
Flexibilitat. Es va fer servir la prova 
Aahperd (1980) d'asseure's i estirar 
per mesurar la flexibilitat de la part 
posterior de la cuixa i la part baixa de 
l'esquena. 
Tolerància Càrdio-respiratòria. El 
consum màxim d'oxigen (V02 màx) 
es va estimar mitjançant una prova 
submaximal de múltiples etapes en un 
cicloergòmetre segons els procedi
ments descrits per Sjostrand (1947) i 
modificats per Golding, Myers i Sin
ning (1972). La freqüència cardíaca va 
ser determinada cada minut d'un 
electrocardiògraf. 
Anàlisi Estadística. La mitjana i la 
desviació estàndard de cada variable 
es va calcular per al total dels jugadors 
(equip) i per grups segons la posició 
del joc (llançadors, receptors, juga
dors del camp interior i jugadors del 
camp exterior). Els procediments uti
litzats per a l'anàlisi del SOM van ser 
els descrits per Carter (1983). Les di
mensions absolutes dels pannicles, 
diàmetres i circumferències es van re
collir a puntuació Z mitjançant l'es
tratagema fantasmagòric de propor
cionalitat (Ros, 1974). 
Les comparacions entre grups es van 
interpretar en relació a la magnitud de 
la diferència. 

Resultats i discussió 

La taula 1 conté les característiques 
antropomètriques, el somatotip, la 
composició corporal, la tolerància 
càrdio-respiratòria i el nivell de flexi
bilitat dels subjectes d'aquest estudi. 
Característiques antropomètriques. 
Els llançadors i els jugadors del camp 
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exterior van resultar ser molt similars 
en pes i talla. Els receptors van de
mostrar ser els jugadors de més edat, 
pes i talla. Els del camp interior van ser 
els més lleugers i de menor talla. La 
mitjana d'edat, pes i talla (25.2 ± 4.3 
anys, 74.2±9.8kg, 175.2 ±4.6cm) de 
l'equip va resultar estar dins de l'am
plitud demostrada per altres jugadors 
llatinoamericans (24.3 anys, 78.1 kg i 
177.91 cm) membres dels equips na
cionals de Cuba, República Domini
cana, Puerto Rico i Veneçuela que van 
participar als Jocs Centramericans i 
del Carib del 1986 a Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana 
(Pinedo, 1988). A més, va ser similar 
al de jugadors de la pre-selecció na
cional de Veneçuela (García. 1985) 
del 1984 (23.7 anys, 77.7 kg i 176.8 
cm), i per sota de la mitjana dels juga-

dors professionals nord-americans 
descrits per Coleman (1982) (27.3 
anys, 86.4 kg, 185.8 cm), Coleman 
(1981) (27.4 anys, 84.6 kg, 185.1 cm) 
i Hagerman, Starr i Murray (1989) 
(26.6 anys, 89.3 kg, 186.5 cm). Els 
jugadors cubans (Rodríguez, 1986) 
que van participar al cicle olímpic del 
1976 al 1980 van demostrar una mit
jana d'edat, pes i talla de 26.6 anys, 
78,5 kg i 177.9 cm, respectivament 
(taula 2). La mitjana del pes i la talla 
de l'equip porto-riqueny va resultar 
ser inferior al demostrat per joves ju
gadors de beisbol de la ciutat de San 
Diego, Califòrnia (19.7 anys, 78.2 kg, 
179,3 cm) (Carter, 1970) i universita
ris nord-americans jugadors de beisbol 
(20.3 anys, 80.71 kg, 180.3 cm) (Car
ter 1970). 
Composició corporal. El percentatge 

de greix corporal (PG) de l'equip 
(14.5 %) va ser per sobre de la mitjana 
descrita en jugadors nord-americans 
professionals (12 %) (Coleman, 1982 
i 1981), jugadors cubans (11.30 %) 
(Rodríguez, 1986) i jugadors de 
l'equip nacional dels Estats Units 
(12.6 %), Itàlia (11.0 %) i el Japó 
(10.2 %) que van participar a la IX 
Copa Intercontinental del 1989 (Ri ve
ra, 1989). La suma de pannicles cuta
nis va ser menor en els jugadors del 
camp interior i exterior, els quals 
també van demostrar un PG 5.5 uni
tats percentuals menor que els llança
dors i els receptors (12 % vs 17.5 %). 
La quantitat de massa corporal activa 
relativa a la talla (ISA) i el grau de 
desenvolupament muscular estimats 
pels valors de CMB i AMB van ser 
menors per als llançadors que per a les 

Taula 1. CARACTERíSTIQUES MORFOFUNCIONALS DE JUGADORS PORTO-RIQUENYS DE BEISBOL 

Llançadors Receptors Interior Exterior Equip 
(n = 7) (n =2) (n = 6) (n=4) (n = 19) 

Etat (anys) 26.7 ± 6.1 28.0 ± 0.0 24.3 ± 2.6 22.2± 1.5 25.2 ± 4.3 
Pes (kg) 73.4 ± 9.2 84.0 ± 12.7 71.8 ± 11.3 74.3± 7.9 74.2 ± 9.8 
Talla (cm) 174.9 ± 3.9 180.5 ± 3.5 174.2± 4.8 174.5± 5.7 175.2 ± 4.6 
Greix corporal (%) 17.7 ± 3.6 17.3 ± 6.6 11.2 ± 4.7 12.7± 3.4 14.7 ± 4.9 
MCA(kg) 63.0 ± 3.4 69.0 ± 4.9 62.3 ± 7.5 68.2± 1.8 64.4 ± 5.5 
E de pannicles (mm) 68.1 ± 17.0 68.5 ±34.6 47.9 ± 14.4 46.3 ± 13.3 57.8 ± 19.3 
ISA (g cm·3) 1.16 ± 0.1 1.17± 0.0 1.23 ± 0.0 1.17 ± 0.1 1.18± 0.1 
CMB (cm) 27.4 ± 1.7 31.2 ± 0.8 30.8 ± 2.3 31.4 ± 1.6 29.7 ± 2.5 
AMB (cm2) 59.8 ± 7.7 77.3 ± 4.0 75.8 ± 11.8 78.5± 8.2 70.8 ± 12.0 
Endomorfisme 5.2 ± 1.1 5.0 ± 2.3 3.6± 1.0 3.8± 1.2 4.4 ± 1.4 
Mesomorfisme 4.7 ± 0.9 5.5 ± 0.8 4.8± l.l 5.1 ± 0.4 5.0 ± 0.9 
Ectomorfisrne 1.7 ± 0.3 1.2 ± 1.6 2.4± 0.8 1.4± 1.1 2.0 ± 0.9 
MSA 1.1 2.1 1.4 1.4 1.4 
Flexibilitat (cm) 28.6 ± 8.5 19.5 ± 2.1 28.3± 6.0 35.0± 6.4 28.9 ± 7.6 
VÚ2màx (L·mín· l ) 3.7 ± 0.8 3.3 ± 0.5 3.4± 0.7 3.3± 0.2 3.5 ± 0.8 
VÚ2màx (ml/kg·mín- I ) 50.0 ± 9.8 39.4 ± 0.5 47.2± 5.9 45.2± 3.5 47.0 ± 7.4 

MeA = Massa corporal activa 
ISA = Iode. de substmlcia activa 
eMB = eir<:umfe~ncia muscular del braç 
AMB = Àrea muscular del braç 
MSA = Mi~ana somatotlpica actitudinal 
VOl max z: onsum màxim d'oxigen 
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Taula 2. CARACTERÍSTIQUES MORFOFUNCIONALS DE JUGADORS DE BEISBOL 

Edat Pes Talla Endo Meso 
anys kg cm 

25.2 74.2 175.2 4.4 5.0 

26.5 78.5 177.9 2.7 5.3 

23.7 77.7 176.8 3.0 4.7 

19.9 86.6 184.2 3.8 5.5 

23.4 82.6 180.0 3.1 5.5 

19.7 78.2 179.3 3.8 5.0 

20.3 80.7 180.3 3.8 5.2 

24.3 78.1 177.9 2.7 4.7 

27.4 84.6 185.1 

26.6 89.3 186.5 

20.8 83.3 182.7 

27.4 88.0 183.1 

21.1 82.1 182.0 

27.3 86.4 185.8 

altres posicions. Els jugadors del camp 
interior van demostrar els valors més 
alts d'ISA i els llançadors els més 
baixos. La MCA i l'ISA de l'equip va 
ser per sota la mitjana de tots els estu
dis descrits a la taula 2. Les dades de 
l'ISA demostren un menor desenvolu
pament muscular en l'equip porto
riqueny respecte a la resta dels equips 
descrits en la bibliografia. 
La teoria del beisbol modern planteja 
que els aspectes defensius d'atrapar, 
recollir i llançar la bola, i els ofensius 
de bateig i correguda de bases es dife
rencien en el fet que requereixen dife
rents nivells de força, potència, agili
tat, balanç, coordinació, velocitat de 
reacció, velocitat de desplaçament, 
velocitat de braços i cames, tolerància 
local muscular i tolerància càrdio
respiratòria (Hay, 1978). Per tant, cal 
esperar diferències quantitatives en el 

Ecto Greix MCA ISA V(hmàx 
% kg g·cm-3 ml/kg·mín- I 

2.0 14.5 64.4 1.15 47.0 

1.9 11.3 69.7 1.24 

2.0 10.4 69.4 1.24 

2.0 12.6 75.6 1.33 

1.8 11.0 78.1 1.29 

2.7 

2.2 

2.1 

11.0 73.3 1.30 50.3 

12.0 78.6 1.38 41.4 

14.2 71.5 1.26 52.3 

12.6 77.7 1.37 52.0 

10.2 73.8 1.30 

12.6 75.4 1.32 

pes, la talla i la composició corporal 
entre els diferents especialistes per 
posició de joc. Per exemple, les posi
cions del camp interior, especialment 
els jugadors de segona base i el camp 
curt necessiten un alt grau de potència, 
agilitat i balanç. És normal que aquests 
jugadors presentin perfils de menys 
pes, talla i PG que jugadors d'altres 
posicions (Mathews, 1981; Rodríguez, 
1986). Per als receptors un major pes, 
talla i MeA és beneficiós per prote
gir-se a causa l'alta probabilitat de 
contacte físic durant les jugades de
fensives (Coleman, 1981). 
Els llançadors, excepte els especialis
tes en relleus (curt o llarg), no exer
ceixen en dies consecutius. Els llança
dors es recuperen i descansen la 
musculatura del braç amb què llancen 
de 2 a 5 dies després de la seva parti
cipació en un joc. Això és contrari a les 

Aex Referència 
cm 

28.9 Puerto Rico (aquest estudi). 

Cuba (25) 

Veneçuela (12) 

Estats Units d'Amèrica (24) 

Itàlia (24) 

San Diego, Ca. EUA (7) 

Universitat de Iowa, EUA (7) 

Llatinoamericans (22) 

Lliga professional EUA (9) 

28.8 - 34.7 Lliga professional EUA (IS) 

Nord-americans (23) 

Nord-americans (21) 

Japó (24) 

Lliga professional EU A (10) 

altres poSICIons de joc on l'atleta 
s'exercita durant dies consecutius. 
Addicionalment, aquesta especialitat 
no exigeix recollir la pilota freqüent
ment i les exigències ofensives de ba
teig i correguda de bases són mínimes. 
A partir d'aquests factors, especulem 
que la despesa energètica dels llança
dors és menor que la d'altres posicions 
de joc, cosa que pot ser un factor rela
cionat al seu major tant per cent de 
greix en aquest i en d'altres estudis 
(Rodríguez, 1986). El contingut de 
greix corporal de l'equip pot haver 
estat influït per factors nutricionals, 
càrregues d'entrenament i intensitat 
del treball que requereixen les sessions 
d'entrenament. 
Somatotip. La il.lustració 1 presenta 
un somatograma amb la localització 
del somatotip mitjà de cada grup d' es
pecialitat. Els llançadors (5.2-4.7-1.7) 
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i receptors (5.0-5.5-1.2) van demostrar 
els valors més alts d'endomorfisme. 
La diferència entre aquests dos grups 
va ser de 0.2 unitats. El grau d'endo
morfisme dels llançadors va ser 1.6 i 
1.4 unitats més que en els jugadors del 
camp interior (3.6-4.8-2.4) i de l'exte
rior (3.8-5.1-1.4), respectivament. La 
diferència menor en mesomorfisme es 
va determinar entre els jugadors del 
camp interior (3.6-4.8-2.4) i els llan
çadors (5.2-4.7-1.7). Els del camp in
terior van demostrar el major grau 
d'ectomorfisme i els receptors el 
menor. 

El grau d' ectomorfisme dels receptors 
i dels jugadors del camp exterior va ser 
molt similar i es va diferenciar dels 
llançadors en 0.5 i 0.3 unitats, respec
tivament. El somatotip mitjà de 
l'equip (4.4-5.0-2.0) va ser classificat 
com endomòrfic mesomorf. El meso
morfisme i l'ectomorfisme de l'equip 
va resultar ser molt similar a la mitjana 
d'altres jugadors llatinoamericans de 
beisbol aficionat (2.7-4.7-2.1), tanma
teix l'equip va demostrar un grau 
d'endomorfisme que va ser una unitat 
major (García, 1985; Pinedo, 1988). 
En contrast amb els jugadors cubans 

Ilustració 1. MITJANA DE LES PUNTUACIONS Z-PER ESPECIALITAT 

Pes (kg) 

Diàmetres (cm) 

Húmer 

Fèmur 

Circunferencies (cm) 

Bíceps 

Panxell 

Pannicles (mm) 

Tríceps 

Subescapular 

Supraspinal 

Panxell Medial 
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(2.7-5.3-1.9) (Rodríguez, 1986) 
l'equip va ser menor en mitja unitat 
mesomorfa. En comparar l'equip amb 
joves nord-americans jugadors de 
beisbol (Carter, 1970), aquest va de
mostrar un domini més gran que els 
nord-americans en el component en
domòrfic i una gran similitud en me
somorfisme i ectomorfisme. Tot i que 
es va observar una gran variabilitat en 
el component endomòrfic dels equips 
estudiats, les dades d'aquest estudi 
recolzen les observacions de Carter 
(1984) segons les quals a major nivell 
de destreses o calibre competitiu d'un 
atleta més gran és la semblança amb 
els seus similars respecte al somatotip. 
Això es demostra clarament a la 
il.lustració 1 on coincideixen en el 
mateix quadrant del somatograma les 
mitjanes dels somatotip dels equips 
descrits en la bibliografia. La mitjana 
somatotípica actitudinal (MSA) de 
l'equip porto-riqueny va indicar un alt 
grau de variabilitat entre els subjectes 
de cada especialitat. 
Proporcionalitat. La il.lustració 2 
presenta la dispersió de les mitjanes de 
les puntuacions Z. Els receptors van 
ser proporcionalment els més pesats, 
els de major circumferència de bíceps 
i panxell, i els de major gruix en els 
pannicles del tríceps, subescapular i 
panxell medial. La proporcionalitat 
dels jugadors del camp interior va de
mostrar que aquests van ser els de 
menor pes, diàmetre i pannicles del 
tríceps, subescapular i supraspinal. 
L'equip va demostrar major pes, 
major diàmetre de l'húmer, menor 
diàmetre del fèmur, major circumfe
rència del bíceps i panxell i major 
gruix dels pannicles del tríceps, su
bescapular i panxell medial que el 
fantasma o humà de referència (Ross, 
1974). 
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Flexibilitat. La mitjana de flexibilitat 
de l'equip (28.9 cm) va ser menor que 
la mitjana demostrada per universitaris 
nord-americans no atletes (35-42 cm) 
(Jackson, 1986) i similar al dels juga
dors professionals nord-americans 
(28.8 cm) que van ser estudiats per 
Hagerman, Starr i Murray (1989) el 
1981 i menor al d'aquests mateixos 
jugadors (34.7 cm) segons les revalo
ritzacions de Hagerman, Starr i Mu
rray (1989) el 1987 després de partici
par en programes individualitzats 
d'acondicionament físic. 

Contràriament al que s 'ha dit per als 
jugadors professionals (Hagerman, 
1989), els jugadors del camp exterior 
van demostrar el millor nivell de fle
xibilitat i els receptors el més baix. 
Diversos autors han identificat la im
portància de la flexibilitat dels mús
culs de la part posterior de la cuixa en 
l'execució de les destreses requerides 
pel beisbol (Collins, 1985; Hagerman, 
1989) i en la prevenció de les lesions 
(Aahperd, 1980; Collins 1985; Hager
man, 1989). Tot i que els accidents i/ 
o lesions en la pràctica del beisbo1.so-

vintegen menys que en altres esports 
olímpics (futbol, bàsquet), les lesions 
de la part posterior de la cuixa són 
freqüents en la pràctica d'aquest es
port (Collins, 1985; Hagerman, 1989). 
Les lesions en els músculs de la part 
posterior de la cuixa durant l'execució 
de les destreses requerides pel beisbol 
poden passar a causa de: intentar de 
córrer a una alta intensitat amb un co
mençament explosiu, aturar la cursa 
sobtadament i canviar de direcció, la 
flexió frontal del tronc durant la cursa 
en jugades defensives que requereixen 

I1ustració 2. MITJANA DELS SOMATOTIPS DE JUGADORS PORTO-RIQUENYS DE BEISBOL I D'ALTRES GRUPS. 
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atrapades al nivell de la punta del peu, 
i a irregularitats en la superfície del 
terreny de joc. Un bon nivell de flexi
bilitat a la part posterior de la cuixa 
està associat amb la prevenció de le
sions en aquesta àrea anatòmica. 
Tolerància Càrdio-respiratòria. Els 
llançadors i els jugadors del camp in
terior van demostrar els nivells més 
alts de VÜ2 màx. Els receptors van 
demostrar un V02 màx (39.4 ml/ 
kg·min-1) 17 % menor a la mitjana de 
l'equip (47.0 ml/kg·min-1). La mitjana 
del V02 màx de l'equip va ser major 
que el descrit (Golding, 1972; Jack
son, 1986) en universitaris nord
americans (42.0 i 45.0 ml/kg·min- I ) i 
jugadors de beisbol professional estu
diats per Hagerman, Starr i Murray 
(1989). Altres investigacions han de
mostrar valors de V02 màx superiors 
a la mitjana de l'equip porto-riqueny. 
Novak, Hyatt i Alexander (1968) i 
Wilmore (1984), fent servir procedi
ments ergomètrics de banda sense fi, 
van trobar en jugadors de beisbol un 
V02 màx. de 52.3 i 52.0 ml/kg·min-l, 
respectivament. Segons Thoden, Wil
son i MacDougall (1983) el V02 màx. 
de jugadors de beisbol de calibre in
ternacional fluctua entre 40 i 60 mU 
kg·min- I . 

D'acord amb l'Organització Mundial 
de la Salut (Shephard, 1968) el millor 
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indicador de tolerància càrdio
respiratòria és el V02 màx. El V02 
màx s'expressa en termes absoluts 
(L·mín-1) o relatius al pes (ml/kg·min-1) 

per prendre en consideració les dife
rències en massa corporal. El valor de 
V02 màx demostrat pels receptors va 
ser baix i indica la necessitat d'analit
zar el programa de preparació física 
d'aquest grup. Coleman (1982) indica 
que tot i que el beisbol és una activitat 
bàsicament anaeròbica i que és difícil 
d'identificar-ne el nivell òptim de to
lerància càrdio-respiratòria requerit 
per a una execució excel.lent, jugadors 
amb una baixa tolerància càrdio
respiratòria s'exposen a un major risc 
d'experimentar fatiga i/o esgotament 
en l'etapa final dels jocs. Això pot 
afectar negativament l'execució i aug
mentar el risc de lesions sobre aquells 
jugadors que estiguin en condicions 
millors. 

Conclusió 

Els jugadors porto-riquenys de beisbol 
guanyadors d'una medalla de bronze 
als Jocs Olímpics del 1988 de Seül, 
Corea del Sud, van demostrar un so
matotip endomòrfic mesomorf, un tant 
per cent de greix lleument major que la 
mitjana demostrada en jugadors afi-

cionats i professionals, un nivell de 
flexibilitat per sota de la mitjana d'es
tudiants universitaris i un nivell de to
lerància càrdio-respiratòria dins de 
l'amplitud demostrada en la biblio
grafia per jugadors d'alt nivell de 
destresa. Les diferències quantitatives 
entre posicions de joc per a algunes 
variables avaluades poden estar rela
cionades amb les demandes metabòli
ques i tècniques de cada posició re
querides durant l'entrenament i la 
competició. Aquest estudi aporta 
dades descriptives que poden ser uti
litzades per al desenvolupament i/o 
modificació de programes d'entrena
ment, avaluacions clíniques de juga
dors de beisbol aficionats i professio
nals, i per a futures investigacions. 
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LES TRES ERRES PER ALS 
PROFESSORS: 

REFLEXIONAR, REFINAR, 
REVIT ALITZAR* 

Dr. Muska Mosston, 
Escriptor i expert en educació, New Jersey. 
* Títol original de l'article: "The 3 R's for Teachers: Ret/ect, Refine, Revitalize". 

La bona marxa d'una classe depèn de 
la relació que s'estableix entre el pro
fessor i els seus alumnes. A la matei
xa aula, sense tenir en compte les 
condicions exteriors, el professor és 
el responsable d'aquesta relació. El 
professor és qui convida la ment i 
l'ànima de l'alumne a participar en la 
relació i contribuir al seu desenvolu
pament. El professor és qui encén i 
atia el foc. 
No obstant, tot professor acostuma a 
plantejar-se algunes preguntes: ¿és 
possible mantenir una bona relació? 
¿Com puc implicar els meus alum
nes? ¿Com puc, jo mateix, mantenir
me motivat mentre sóc a classe? 
Les tres erres per als professors s' ofe
reixen com a possible paradigma per 
mantenir un bon ritme d'ensenyança. 
"Reflexionar", "rermar", "revitalit
zar" són tres passes en un procés di
nàmic, cadascuna d'elles és en si un 
procés imperatiu, una força molt per
sonal i àdhuc privada. Tot i això, les 

tres erres s'entrecreuen constantment 
per crear noves realitats per al profes
sor i l'alumne. 
L'Espectre d'estils d'ensenyament 
(Mosston i Ashworth, 1990) ofereix 
al professor un conjunt d'opcions 
d'ensenyança que pot ser emprat com 
a pauta per a la reflexió. Un professor 
pot plantejar-se les següents qües
tions: ¿en quin lloc d'aquest espectre 
sóc emplaçat? ¿Quants d'aquests es
tils d'ensenyament empro a les meves 
classes? ¿Conec l'impacte de cada 
estil en els meus alumnes? ¿Estic afe
rrat a cap estil en particular? ¿Sóc 
obert a les innovacions que es fan en 
aquest camp? 

L'Espectre d'estils 
d'ensenyament 

La proposta fonamental de l'Espectre 
és que l'ensenyament està regit per un 
únic procés unificador: la presa de de-

cisions. Cada acte deliberat d'ensen
yament és conseqüència d'una decisió 
prèvia. La presa de decisions és el 
comportament primari o central que 
governa tota la resta: com organitzar 
els alumnes, com organitzar la matè
ria, com administrar el temps, l'espai 
i l'equipament, com ha de ser la inter
acció professor-alumne, quina ha de 
ser la nostra conducta verbal, com 
crear i orientar les estructures cogniti
ves. Tots ells són comportaments se
cundaris, tots provenen de decisions 
prèvies i estan governats per aquestes. 
Identificar les decisions primàries i 
abastar totes les possibles combina
cions entre decisions ens obrirà les 
portes de les relacions professor
alumne. Cada opció d'aquesta relació 
té la seva pròpia estructura de deci
sions feta pel professor i per l'alum
ne. L'Espectre d'estils d'ensenyament 
defineix les opcions o estils disponi
bles, les seves estructures decisionals, 
els papers específics de professor i 
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alumne en cada estil, i els objectius 
assolibles. 

Les sis premisses de 
l'Espectre 

En la Figura 1 pot veure's un esque
ma de l'estructura de l'Espectre d'es
tils d'ensenyament. L'estructura es 
fonamenta en sis premisses bàsiques: 
1. L'axioma: Tota l'estructura de 
l'Espectre deriva de la premissa ini
cial que l'ensenyament és una cadena 
de presa de decisions: cada acte deli
berat d'ensenyança és el resultat 
d'una decisió prèvia. 
2. L'anatomia de cada estil: L'anato
mia de cada estil està composta per 
totes les categories concebibles de deci
sions que poden tenir lloc en qualsevol 
relació d ' ensenyament-aprenentatge. 
Aquestes categories són agrupades en 
tres fases: pre-impacte, impacte i post
impacte. En el pre-impacte s'inclouen 
totes les decisions prèvies a l'acte d'en
senyament-aprenentatge; l'impacte in
clou les decisions relacionades amb 
l'esmentat acte, i el post-impacte iden
tifica les decisions concernents a l'ava
luació posterior. L'anatomia descriu 
quines decisions han de ser preses en 
cada fase. 
3. La presa de decisions: Tant profes
sor com alumne poden prendre deci
sions en qualsevol de les categories 
traçades en l'anatomia. Quan la major 
part o la totalitat de les decisions són 
preses per una única persona (per 
exemple, el professor), la seva res
ponsabilitat està a la seva màxima ex
pressió, mentre que a les dels altres 
roman al mínim. 
4. L'Espectre: Establint qui pren les 
decisions, sobre què i quan, és possi
ble d'identificar l'estructura d'onze 
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estils, així com els estils alternatius 
que es troben entre els de l'Espectre. 
En el primer estil (Estil A), que té 
com a objectiu primordial la resposta 
precisa, el professor pren totes les de
cisions i l'alumne respon adherint
s 'hi a totes. En el segon estil (Estil 
B), el professor proposa a l'alumne 
nou decisions específiques i així pot 
assolir-ne un nou grup d'objectius. En 

tots els estils posteriors, el professor 
planteja sistemàticament a l'alumne 
decisions específiques, permetent 
d'aquesta manera la consecució de 
nous objectius, fins que es completa 
l'Espectre d'estils d'ensenyament. 
5. Els grups: L'estructura de l'Espec
tre d'estils d'ensenyament reflecteix 
dues capacitats humanes bàsiques, la 
capacitat de reproducció i la capacitat 

Figura 1. L'ESTRUCTURA DE L'ESPECTRE 

1. L'AXIOMA: L'ensenyament és una cadena de presa de decisions. 

2. L'ANATOMIA de cada ESTIL: 

PRE-IMPACTE 
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de producció. Tots els éssers humans 
tenen, en diferents graus, la capacitat 
de reproduir els coneixements apre
sos, repetir models i practicar habili
tats. Tots els éssers humans tenen la 
capacitat d'aventurar-se en el nou i 
explorar el desconegut. 
El grup d'Estils A-E presenta les op
cions del professor per animar la re
producció d'anteriors coneixements, 
és a dir, del ja après; el grup d'Estils 
F-K presenta les opcions que estimu
len la producció de nous coneixe
ments, coneixements que són nous 
per a l'alumne, nous per al professor 
i, de vegades, nous fms i tot per a la 
societat. 
6. Els efectes del desenvolupament: 
Donat que les decisions influeixen 
sempre en les nostres vides, cada estil 
afecta al desenvolupament de l'alum
ne d'una manera singular i única. 
L'Espectre proporciona un esquema 
per a l'estudi de la influència de ca
dascun dels estils en l'alumne, en els 
seus aspectes cognitiu, afectiu, social, 
físic i moral. 

L'essència de cada estil 

Estil A: Ordres. 
• Resposta immediata als estímuls. 
• Realització precisa i immediata. 
• Es reprodueix un model previ. 
Estil B: Pràctica. 
• Es proporciona temps a l'alumne 

per a fer una tasca individualment i 
privada. 

• El professor disposa de temps per 
establir una interacció ifeedback) 
amb tots els alumnes, individual
ment i privada. 

Estil C: Reciprocitat. 
• Els alumnes treballen en equip. 
• S'estableix unfeedback immediat. 
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• Els alumnes segueixen els criteris 
d'execució dissenyats pel professor. 

• Es desenvolupen feedback i tècni
ques de socialització. 

Estil D: Autocontrol. 
• Els alumnes realitzen la seva tasca 

individualment i privada. 
• Els alumnes estableixen circuits de 
feedback també entre ells emprant 
els criteris desenvolupats pel profes
sor. 

Estil E: Inclusió. 
• La mateixa tasca és dissenyada amb 

diferents graus de dificultat. 
• Els alumnes decideixen el seu nivell 

inicial. 
• Tots els alumnes han d'estar inclo

sos en un nivell. 
• Els alumnes decideixen quan han 

superat el nivell. 
Estil F: Descobriment guiat. 
• El professor, mitjançant una seqüèn

cia específica de preguntes, ajuda 
l'alumne en la consecució d'un ob
jectiu prèviament determinat però 
desconegut per aquest. 

Estil G: Descobriment convergent. 
• Els professors presenten la pregunta, 

el problema. L'estructura intrínseca 
de la tasca (la pregunta) requereix 
una única resposta correcta. 

• Els alumnes, raonant o realitzant 
d 'altres operacions cognitives, arri
ben al descobriment de la resposta 
correcta o solució. 

Estil H: Producció divergent. 
• Els alumnes han de produir diferents 

respostes per a una única pregunta. 
• L'estructura intrínseca de la tasca 

(la pregunta) comporta múltiples 
possibles respostes. 

• Les respostes múltiples són valora
des segons els procediments possi
bles, factibles o desitjables, o per les 
"regles" de verificació de la discipli
na tractada. 
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Estil I: Disseny de programes indivi
duals per part de l'alumne. 
• L'alumne dissenya, desenvolupa i 

porta a terme una sèrie de tasques 
organitzades en un programa perso
nal. 

• L'alumne selecciona el tema, identi
fica les preguntes, recull les dades, 
descobreix les respostes i organitza 
la informació. 

• El professor escull l'àrea de conei
xement a tractar. 

Estil J: Iniciació de l'alumne. 
• L'alumne inicia l'estiUs en el qual 

dirigirà l'episodi o la sèrie d' episo
dis. 

Estil K. Auto-ensenyament. 
• L'alumne inicia la seva experiència 

didàctica, la dissenya, la realitza i 
l'avalua. 

• L'alumne decideix com i en què li 
cal l'ajut del professor. 

• El professor accepta les decisions de 
l'alumne i proporciona les condi
cions generals perquè s'acomplei
xen els projectes d'aquest. 

Cada estil de l'Espectre delimita: 
• Les decisions preses pel professor. 
• Les decisions de l'alumne. 
• El grup d'objectius assolits per cada 

estil. 
• El disseny de les tasques adients. 
• La forma de feedback adequada. 
Conèixer i aplicar acuradament els es
tils permet d'arribar a un grau òptim 
de congruència entre intenció i acció. 

El programa d'entrenament: 
procediments i resultats 

L'Espectre del programa d'entrena
ment té tres objectius: 
1. Comprendre l'estructura de cada 

estil i la seva contribució al desen
volupament de l'alumne. 

2. Desenvolupar la intuïció (insight) 
en el comportament del professor 
i identificar el seu propi lloc dins 
de l'Espectre. 

3. Interioritzar i emprar a classe tants 
estils com sigui possible per arri
bar a més alumnes i assolir més 
objectius d'ensenyament. 

Els tres objectius tenen tres fases 
d'entrenament: 
1. Teoria de l'Espectre. 
2. Micro-Ensenyament. 
3. Macro-Ensenyament: desenvolupar 
els estils en classe. 

I TEORIA I~ I MICRO I~ I MACRO I 
1. La Fase de Teoria implica: 

a. Presentació de l'estructura de cada 
estil. 

b. Demostració de cada estil: a la ma
teixa classe o mitjançant vídeos. 

c. Anàlisi de la demostració emprant 
els models teòrics com a criteris 
per determinar la congruència 
entre intenció i acció. 

d. Exercicis d'aplicació de diferents 
àrees temàtiques i en diferents ni
vells. 

e. Discussió de la implicació de cada 
estil respecte al comportament 
cognitiu, la forma de feedback, el 
desenvolupament afec~iu i social i 
la direcció de la classe. 

Resultats: Aquesta fase invita el pro
fessor a REFLEXIONAR sobre el seu 
propi concepte d'ensenyament, les 
seves experiències anteriors, grau de 
flexibilitat, la seva disposició per ac
ceptar l'existència de diferents op
cions i per poder canviar d'estil. 
2. La Fase de Micro-Ensenyament 
implica: 

a. Pràctica en l'ús de cada estil en 
bones condicions. 

b. Aprendre a preparar episodis d' en-
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senyament emprant els diferents 
estils_ 

c_ Ensenyar episodis curts (de 5 a 10 
minuts) a 2-3 alumnes, emprant 
un estil determinat. 

d.Gravació en vídeo de l'episodi. 
e. Visionat i anàlisi dels episodis un 

mateix i en grup. 
f. Emprar els models teòrics dels es

tils (i les eines d'anàlisi) com a 
criteris per determinar la con
gruència entre intenció i acció. 

g. Decidir si es necessita més pràcti
ca per assolir una major compe
tència en un determinat estil. 

Resultats: Aquesta fase incita el pro
fessor a REFINAR (perfeccionar) la 
seva manera d'ensenyar un estil, su
perant la frustració inicial de l' apre
nentatge de nous comportaments, la 

seva disposició a les noves conductes, 
a confiar en I 'habilitat de l'alumne 
per canviar de conducta i la seva ca
pacitat de feedback en grup per facili
tar l'aprenentatge d'un nou estil i arri
bar a ser competent i destre en 
l'autoanàlisi. 
3. La Fase de Macro-Ensenyament 
implica: 

a. La preparació d'episodis de clas
se. 

b. Portar-los a terme per a tota la 
classe emprant diferents estils. 

c. Superar les dificultats inicials en 
actuar d'una manera nova. 

d. Estar preparat per correspondre 
als comportaments dels alumnes. 

e. Desenvolupar la capacitat d'autoa
nàlisi. 

f. Aprendre, a acceptar el f eedback 

d'un professor visitant que obser
va la classe, oferir feedback i tre
ballar amb el professor per arribar 
al grau màxim de congrència entre 
intenció i acció. 

g. Continuar treballant en grup 
en mútues classes d'observació, pla
nificació mútua ifeedback recíproc. 
Resultats: Primer i sobretot, la neces
sitat de tenir paciència amb un mateix 
als primers intents d ' aplicació dels 
estils a la nostra pròpia classe. Cal 
temps per aprendre una nova habili
tat, un comportament nou. Segon, la 
necessitat de ser pacient amb els 
alumnes. També és nou per a ells. Re
quereix temps i paciència per viatjar 
plegats d'estil a estil i gaudir de la 
contribució de cada nou estil. Viatjar 
al llarg de l'Espectre d'estils d 'ensen
yament és REVITALITZAR i am
pliar els nostres mètodes didàctics. 
Desenvolupar la capacitat d'emprar 
múltiples estils augmenta el repertori 
de la relació ensenyament
aprenentatge, així com la confiança 
dels professors en poder arribar a més 
alumnes, a més de crear les condi
cions per assolir més objectius 
d 'aprenentatge. La multiplicitat de 
noves connexions amb els alumnes 
estimula la participació de més alum
nes en el procés d'ensenyament i en 
productives activitats de classe. 
Quan professors i supervisors adqui
reixen certa habilitat en l'ús de l'Es
pectre, experimenten no tan sols un 
llenguatge comú, sinó que també des
envolupen nous vincles i relacions 
entre ells. S'involucren en el desen
volupament professional dels altres, 
bescanvien idees i assumeixen noves 
iniciatives en la comunitat escolar. 
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LES UNITATS MOTRIUS 
BÀSIQUES LUCTATÒRIES I 

LA SEVA APLICACiÓ A , , 
L'EDUCACIO FISICA * 

Guillermo Torres, 
Professor de Judo, INEFC-L1eída. 

Les activitats luctatòries en el 
context de l'educació física 

Sovint, a la piscina, a la platja, al pati 
i fms i tot als lloc més insòlits, som 
espectadors d'escenes innocents de 
lluita. Joves adversaris forcegen entre 
crits i rialles. Possiblement no saben 
que el que per a ells no és més que un 
joc, per als seus antecessors va ser un 
dels pilars de subsistència. 
Seria difícil dilucidar si abans va ser 
el joc o la necessitat. Del que no és 
difícil cerciorar-se és que les lluites 
van ser les protagonistes principals 
durant un llarg període de la història, 
i que avui han quedat relegades majo
ritàriament al patrimoni cultural dels 
pobles i als esports de combat. 
El desenvolupament tecnològic i la 
seva influència en les estructures in
ternes dels exèrcits, han anat separant 
progressivament els diferents tipus de 
lluita de la seva aliada fidel, la guerra. 
Es produeix, com a conseqüència, un 
desplaçament d'aquestes al terreny 

cultural i esportiu on sofriran modifi
cacions importants. 
El contingut sòcio-motriu d'aquestes 
activitats culturals i esportives pot ser 
explotat des d'un punt de vista educa
tiu. Les activitats luctatòries poden 
així incloure's en els programes 
d'educació física escolar, extra
escolar, iniciació esportiva i esbarjo, 
contribuint d'aquesta manera a l'edu
cació integral de l'alumne. 
A la pràctica, la falta d'estructuració i 
sistematització de les activitats lucta
tòries converteixen les seves possibi
litats educatives en un potencial latent 
però inexplotat. Aquesta falta d'infor
mació estructurada genera tres situa
cions que possiblement influeixen en 
el professor quan escull les activitats 
amb les quals pretén aconseguir els 
objectius que s 'ha proposat. Aquestes 
tres situacions són: 
La sobrevaloració d'un risc que amb 
una metodologia adequada es redueix 
al que cal esperar en les activitats cor
porals més freqüents. 

La creença errònia de la necessitat de 
materials, instal.lacions i coneixe
ments especialitzats per proposar ac
tivitats luctatòries. 
L'absència d'activitats luctatòries or
ganitzades en els programes d'educa
ció física i d'iniciació esportiva. 

Classificació de les activitats 
luctatòries 

Basant-nos en la classificació de Par
lebas i centrant-nos en les variables 
adversari-company, podem generar 
nombroses situacions bàsiques de 
lluita on es facin servir com a recur
sos principals les unitats motrius luc
tatòries (UML). 
Les activitats d'agafar i tocar es 
poden estructurar en base al fet que 
es desenvolupin amb adversari i com
pany (AÇ1 amb adversari sense com
pany (AC) o aquelles en les quals 
l'adversari passa a ser company du
rant el joc o viceversa (A +-+C). 
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En les activitats que es generen en
torn a l'acte d' agafar, els motius de la 
lluita se centren a conservar l'equili
bri, a desequilibrar l'adversari, a con
servar o posseir un espai, a immobilit
zar l'adversari o a posseir o trans
portar un objecte. En les del segon 
grup, les activitats de tocar, es pretén 
contactar amb l'adversari sigui amb 
un objecte o amb el mateix cos mit
jançant els membres superiors, infe
riors o tots dos. 
Dins d'aquesta estructura, les activi
tats poden adquirir una dimensió di
ferent segons el medi on es desenvo
lupin i si conservem o alterem l'equitat 
numèrica. En el quadre 1 hi ha inte
grades totes aquestes variables les 
quals, segons com siguin combina
des, generen els diferents marcs de 
lluita. 

Unitats motrius luctatòries 

En qualsevol pràctica esportiva 
podem distingir esquemes motors 
estàtics i dinàmics, tots dos producte 
de l'aprenentatge. Els esquemes mo
tors estàtics precedeixen l'aprenentat
ge dels dinàmics, aquests últims utilit
zen un programa de base sobre el qual 
s'estableixen modificacions quasi ins
tantànies en funció de la necessitat 
imposada pel medi, l'adversari o el 
company. L'alumne percep, decideix 
i executa. Les activitats de lluita ne
cessiten esquemes amplis de percep
ció, de decisió i d'execució per res
pondre constantment a la incertesa 
creada per l'adversari. Si bé això és 
aplicable a l'habilitat esportiva, també 
es poden aplicar aquests conceptes 
sobre els esquemes bàsics de movi
ment que es generen en les activitats 

Quadre 1. CLASSIFICACIÓ DE LES SITUACIONS DE LLUITA 

SUPERIORITAT O IGUALTAT PARELLES MEDI DUR 
NUMÈRICA GRUP MEDI TOU 

MEDI AQUÀTIC 

I I 
l I 

AGAFAR TOCAR 

- - I AC A-C AC AC A-C AC 

l I 
PER EQUlLffiRI AMB PEUS 

PER IMMOBILITZAR AMB MANS 

PER ESPAI AMBOBJECfE 

PEROBJECfE COMBINACIONS 

PER TRANSPORT 

COMBINACIONS 
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de lluita, gestos que anomenarem 
UML. 
Les UML, les podem defmir com 
aquells actes motrius que han perdut 
el component específic propi de la 
tècnica dels esports de lluita conser
vant el seu potencial educatiu. A par
tir de les UML primàries, agafar i 
tocar, es generen les UML secundà
ries (quadre 2). Cadascuna d'elles 
serà comentada posteriorment. 

Caigudes 

L'educació de la caiguda és impres
cindible en l'estudi de les activitats 
luctatòries. Precedeix la pràctica 
d'aquelles tasques basades en l'acte 
d'agafar l'adversari per provocar la 
seva caiguda. No obstant això, la cai
guda no és un patrimoni exclusiu de 
la lluita. Aquesta situació de desequi
libri, sigui com a acte programat i vo
luntari o com a fet imprevisible, és 
una constant en la pràctica de l'activi
tat físico-esportiva. 
Podem establir quatre grans grups de 
caigudes en funció de la imprevisibi
litat i la participació d'un company o 
d'un adversari en la seva execució, 
aquests grups són: 
- Caigudes individuals voluntàries 
- Caigudes individuals involuntàries 
- Caigudes provocades per un com-

pany 
- Caigudes provocades per un adver-

sari 
Les caigudes individuals involuntà
ries són les caigudes accidentals que 
poden ocórrer en qualsevol activitat. 
Les caigudes provocades per un ad
versari, són caigudes pròpies de les 
activitats de lluita. El resultat obtingut 
en aquests grups i especialment en 
aquest últim, depèn de la ràpida inte-
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Quadre 2. UNITATS MOTRIUS LUCTATÒRIES 

I UML Primàries I 
Agafar I 

I 
I UML Secundàries I 

Estirar 

Empènyer 

Abatre 

Immobilitzar 

Tombar 

Caure 

gració de les percepcions per respon
dre amb solucions motrius satisfactò
ries. Aquesta percepció, integració i 
resolució estarà, en part, · condiciona
da per un entrenament previ progres
siu i variat. L'entrenament es farà en 
una primera fase amb caigudes volun
tàries i provocades per un company 
amb el consentiment del caigut, ha de 
ser progressiu per evitar l'aparició de 
lesions i del factor por. Aquesta reac
ció de por es dóna sovint davant del 
fet de caure, i és en molts casos la 
causa del rebuig de certes tasques mo
trius, cosa que limita l'aprenentatge i 
l'execució d'aquestes. La por contri
bueix al fet que aparegui la lesió, i al
hora, s' autopotencia creant un cercle 
tancat. 
Aquest mecanisme complica la situa
ció i causa aversions posteriors en 
l'alumne que l'allunyen de qualsevol 
activitat que impliqui d'una manera o 
altra el risc de caure. 
Una altra classificació de les caigu
des, molt útil des del punt de vista 
pràctic, és aquella que les agrupa en 

Tocar I 

I 

Tocar amb memb. superiors 

Tocar amb memb. inferiors 

Tocar amb objecte 

Empunyar 

Parades 

Esquivar 

funció de la direcció que segueix el 
cos en caure. Apareixen sota aquest 
criteri diversos grups de caigudes sus
ceptibles cadascun d'ells de ser tractat 
per la classificació anterior, aquests 
són: 
- Caigudes al davant 
- Caigudes al darrere 
- Caigudes laterals 
- Caigudes cap endavant 
Si analitzem des d'un prisma biome
cànic amb pretensions didàctiques el 
fet de caure, observem tres factors 
que hi destaquen: 
l'altura de la caiguda 
la posició fmal del cos 
el medi en el qual impacta 
Aquestes tres variables poden ser ma
nipulades pel professor en la construc
ció de les tasques. L'altura i la duresa 
del medi són inversament proporcio
nals, com més duresa menor altura i 
com més altura menor duresa. La posi
ció que adopta el cos en la fase inicial i 
aèria determinen la posició fmal 
d'aquest. Les diferents accions muscu
lars que es realitzin durant aquesta 

acció, determinaran la intensitat del 
xoc. Així doncs, augmentar el frega
ment mitjançant rodaments, augmentar 
la superfície de contacte per distribuir 
l'impacte, descarregar energia mitjan
çant el copeig previ amb una part re
sistent del cos o protegir zones anatò
miques delicades de la superfície de 
contacte, són estratègies per tal d'evi
tar la lesió i gaudir d'aquest acte mo
triu tan peculiar. 
Aquesta breu anàlisi no és gratuïta. 
Ens permet d'obtenir una sèrie de 
consideracions que ens suposaran una 
ajuda valiosa a l'hora de proposar tas
ques que instrueixin els nostres alum
nes en la resolució d'aquesta unitat 
motriu (quadre 3). 

Estirar i empènyer 

Estirar i empènyer són dues unitats 
motrius implicades pràcticament en 
tots els gestos que es generen en els 
esports de combat basats en l'acció 
d'agafar. Estirem l'adversari quan 
l'acostem al nostre cos i, en canvi, 
empenyem l'adversari quan li'n sepa
rem. 
Abans d'aplicar estirades o empentes 
sobre l'adversari és indispensable im
posar un lloc on agafar-lo. En aquest 
capítol presentem quatre tipus d 'aga
fades: 
- Agafada per les mans 
- Agafada pel damunt del centre de 

gravetat 
- Agafada mixta 
- Agafada per sota del centre de gra-

vetat 
La manera com agafem l'adversari 
determina en part les accions que 
podem realitzar amb aquest. Cada una 
de les agafades ofereix una sèrie 
d'avantatges i d'inconvenients. Aga-
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Quadre 3. CONSIDERACIONS EN EL PLANTEJAMENT DE TASQUES AMB 
CAIGUDA 

Plantejar tasques molt variades 

Variar alçada 

Variar superfícies 

Variar velocitat 

Variar zona de contacte del cos 

Emprar recursos d'esmortaïment 

Colpejar la superficie 

Rodar 

Augmentar superficie de contacte 

Evitar els contactes perillosos 

Cap 

Rigidesa de membres superiors 

Rigidesa de membres inferiors 

Disminuir el factor por 

Progressió lenta i correcta 

Adaptar alçada, velocitat i zona de contacte a la superfície i el nivell de l'alumne. 

Seguir el següent ordre en el plantejament de tasques: 

Primer caigudes individuals voluntàries 

Segon caigudes provocades per company amb consentiment 

Tercer caigudes provocades per adversari sense consentiment 

far per les mans permet mantenir una . 
distància de càrrega més gran però li
mita molt els tipus de forces que 
podem aplicar sobre el nostre adver
sari. L'agafada pel damunt del centre 
de gravetat és la que ofereix més pos
sibilitats quant a dirigir les forces que 
van de dalt a baix i en direcció trans
versal, alhora que afavoreix la utilit
zació de les cames com a element 
d'atac i defensa. L'agafada per sota 
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del centre de gravetat ofereix més 
possibilitats perquè l'aplicació de for
ces es dirigeix de baix a dalt però li
mita la mobilitat de les cames. Final
ment, l'agafada mixta es troba en un 
punt intermedi respecte de les que 
hem esmentat anteriorment. 
Si analitzem les diverses tècniques 
dels diferents esports de lluita la uni
tat motriu primària dels quals és la 
d'agafar l'adversari, observem que no 

són més que aplicacions sofisticades 
de l'acte d'estirar i d 'empènyer. 
Quan aquestes dues unitats motrius 
secundàries s'ordenen en l'espai i el 
temps de forma sincronitzada amb 
l'objectiu de fer caure, immobilitzar, 
estrangular o provocar una luxació a 
l ' adversari generen una tècnica espor
tiva. 
Aquest article no pretén mostrar cap 
tècnica esportiva, sinó una sèrie 
d'elements que permetin al professor 
confeccionar exercicis que no reque
reixin aprenentatges gaire complexos 
però que no per això deixin de ser in
teressants des del punt de vista educa
tiu. Aquests exercicis permeten que 
l'alumne experimenti tota una sèrie 
de sensacions que li aportaran una in
formació canalitzada especialment a 
través del sentit del tacte i, amb 
menor rellevància, pel de la vista. Les 
sensacions seran integrades per 
l'alumne i aquest cercarà respostes 
motrius efectives en funció de la si
tuació. En aquest cas concret les res
postes es regiran per estirades i em
pentes aplicades sobre l'adversari per 
aconseguir desplaçar-lo, treure '1 o 
posar-lo en un espai i posseir o des
plaçar un objecte. 
Aquestes unitats motrius com que no 
porten implícita la caiguda ens per
meten treballar en superfícies dures, 
amb la qual cosa poden oferir a 
l'alumne situacions de lluita sense 
que necessiti materials i equipaments 
especials. A més, aquestes són idò
nies per proposar tasques de tipus ca
tàrtic. Tasques en les quals es cridi, 
s'intercanviïn insults, es facin con
traccions violentes contrastades amb 
la relaxació total, etc. Aquesta indo
neïtat ve donada perquè amb un bon 
plantejament es pot aconseguir que 
l'alumne descarregui de forma des-
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controlada l'agressivitat mitjançant 
estirades i empentes sense que això 
comporti cap perill. Aquesta situació 
és menys controlada en el moment en 
què hi intervenen les caigudes i im
pensable amb les tasques que es des
envolupen al voltant de l'acte de 
tocar. 
En el quadre 4 es mostra una seqüèn
cia d'accions pròpies dels exercicis 
d'estirar i d'empènyer. Aquesta se
qüència pot servir com a punt de refe
rència al professor per a la confecció 
d'exercicis. 

Immobilitzar i tombar 

Immobilitzem l'adversari quan blo
quegem els seus moviments. Aquesta 
unitat motriu es desenvolupa prefe
rentment en les lluites al terra. A la 
majoria dels casos les estirades i les 
empentes van encaminades a obtenir 
un avantatge sobre l'adversari per 
mantenir l'esquena d'aquest en con
tacte amb la superfície. 
Gairebé tots els esports d'agafar tenen 
desenvolupat aquest grup de tècni
ques per a les lluites que es fan al 
terra. Juntament amb les maneres de 
tombar formen la base fonamental 
sobre la qual es potenciaran unes al
tres tècniques pròpies d'alguns es
ports de combat com les estrangula
cions i les luxacions. 
Tombar, suposa invertir la posició 
de l'adversari. Si es troba en estesa 
prona passar-lo a estesa supina i vi
ceversa. Aquesta unitat motriu, 
igual que la d'immobilitzar, es du a 
terme preferentment en les lluites al 
terra. Està associada a l'acció d'im
mobilitzar perquè sovint l'adversari 
adopta la posició inversa a la que 
pretenia el seu oponent per · immobi-

Quadre 4. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS D'ESTIRAR. 
EMPÈNYER 

Situació inicial 

I Agafada imposada inicialment I I Lluita per imposar _I 

l'agafada a l'adversari _ 

Agafada de mans 

Agafada pel damunt del centre de gravetat 

Agafada per sota del centre de gravetat 

Agafada mixta 

Altres 

I Lluita en el terra Úuita dempeus I 

l Lluita per un espai 

Lluita per un objecte 

litzar-Io. Aquestes posIcions en la 
majoria dels casos es corresponen 
amb les d'estesa supina o les d' este
sa prona. 
Tots dos grups es poden desenvolupar 
en superfícies dures i toves. No obs
tant això, en cas que es practiquin en 
superfícies dures, és aconsellable fer 
servir genolleres i colzeres com a pro
tectors d'aquestes zones de recolza
ment i roçament. 
Aquestes activitats ens ofereixen les 
mateixes característiques que les que 
es basen exclusivament en l'acte d' es
tirar i d'empènyer respecte a la possi-

bilitat de plantejar tasques catàrtiques. 
La seva execució no comporta riscos 
tot i que s'hi apliquin forces de mane
ra intensa i descontrolada. 

Fer caure 

Les accions de fer caure, tot i que 
s'executen principalment des de la si· 
tuació en la qual els dos adversaris 
estan drets, també es dóna en situa
cions en les quals un dels adversaris 
és dret i l'altre al terra. 
L'objectiu se centra sempre a provo-
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Quadre 5. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS D'IMMOBaITZAR I 
TOMBAR 

I Posició inicial I 

Lluita per immobilitzar I 

Altres accions I I Accions orientades I 
a tombar l'adversari 

I Avantatge sobre l'adversari I 

I Immobilitzat I 

Evitar que giri l'adversari 

Mantenir l'esquena de l'adversari en el terra 

Evitar que es desplaci 

Evitar que s'aixequi 

Immobilitzat s'escapa 

Girant 

Seient-se 

Aixencant-se 

Fent pont 

Desplaçant-se 

Altres 

car la caiguda d'aquest, cosa que ens 
obliga a treballar simultàniament amb 
aquesta unitat. Quan proposem lluites 
per fer caure, els adversaris intenten 
fer-se perdre mútuament l'equilibri, i 
experimenten els nivells màxims de 
dificultat en l'execució de les caigu
des. Les caigudes que hi tinguin lloc 
no seran desitjades. El caigut haurà de 
solucionar aquest problema en un pe
ríode de temps breu i amb prou eficà-
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I Adversari immobiliztat I 

cia per evitar un impacte desagrada
ble. Els alumnes que cauen d'aquesta 
manera, hauran de resoldre caigudes 
provocades per un adversari. 
Si comparem les caigudes amb la 
resta d'unitats motrius luctatòries, 
hem d'assenyalar l'exigència de pa
trons més fms per part de l'alumne. 
Convé, per tant, treballar les diverses 
fases de la caiguda: l'agafada, el des
equilibri i l'execució. Convé, també, 

treballar-les amb desplaçaments i 
sense. 
Algunes formes de caiguda es poden 
executar a través dels diferents tipus 
d'agafades: pel damunt del centre de 
gravetat, per sota del centre de grave
tat i mixta. 
Cal que l'alumne practiqui les caigu
des sense resistències de part del com
pany. Cal que aprengui a executar-les 
amb companys que hi col.laboren, per 
tal que, posteriorment, explori les pos
sibilitats d'aplicar-les en companys 
que ofereixen resistència. 
Possiblement les caigudes siguin les 
accions de la lluita que més responsa
bilitzen l'alumne de la integritat física 
del seu company. Cal que el professor 
insisteixi en aquest aspecte quan plan
teja a classe tasques d'aquest tipus. 

Tocar amb membres 
superiors o inferiors 

Tocar l'adversari amb membres supe
riors i/o membres inferiors durant el 
transcurs d'una lluita en el lloc desit
jat i sense que aquesta acció es trans
formi en un cop, suposa uns càlculs 
perceptivo-motrius extremadament 
ràpids i precisos. 
Aquest fet ens obliga a oferir a 
l'alumne patrons de moviment sen
zills però una mica més estructurats 
que els presentats en els grups ante
riors. Aquests patrons s 'han de practi
car dins d'un context adequat tot faci
litant l'adaptació de l'alumne a la 
gran varietat de situacions que se li 
presentaran durant la lluita. Cal utilit
zar correctament els nivells de difi
cultat, oferint de manera ordenada re
cursos que guiïn la recerca i en 
facilitin la resolució. 
Els exercicis presentats a aquest ni-
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Quadre 6. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS DE FER CAURE 

I Situació inicial I 

I -l 
I dempeus en el terra I 

I Agafada I 

I Agafada imposada inicialment I I Lluita per imposar I 
l'agafada a l'adversari 

r Lluita per l'equilibri I 

Tècnicade I 
fer caure 

Agafada de mans 

Agafada per sobre del centre de gravetat 

Agafada per sota del centre de gravetat 

Agafada mixta 

Altres 

Lluita per!' equilibri I 

I Tècnica de fer caure I 

vell, sempre fan referència a l'acció 
de tocar l'adversari, i en cap moment 
no es treballa amb gestos la finalitat 
dels quals sigui copejar-lo. De fet, es 
pot aconseguir que el segment que té 
el propòsit de tocar algun punt de 
l'adversari, recorri la trajectòria a 
gran velocitat i es controli eficaçment 
en el moment de l'impacte. Alhora, si 
el contacte s'estableix amb la part 
apropiada del segment i en determina-

I Caiguda I 

des zones del cos, es redueix encara 
més el risc de lesió. 
Tocar és el pas previ a copejar amb 
control, fet perseguit en els esports de 
combat basats en aquesta unitat mo
triu. En aquests esports, només es pot 
arribar a situacions quasi reals de llui
ta utilitzant proteccions adequades. A 
més d'aquestes proteccions, per poder 
ficar-s 'hi a fons i experimentar aques
ta sensació de lluita que ens ofereixen 

els esports basats en l'acte d'agafar, 
cal un domini ampli de les tècniques. 
Tot això obliga a disposar d'un mate
rial específic i a dedicar grans perío
des de temps a l'aprenentatge dels 
gestos. 
Per descomptat, aquesta situació ex
cedeix l'àmbit de l'Educació Física i 
les pretensions d'aquest article, on es 
persegueix, exclusivament, tractar els 
nivells inicials i oferir al professor 
d'E.F. un ampli ventall de recursos, 
que emprats correctament, permetin a 
l'alumne experimentar les diferents 
sensacions pròpies de les activitats 
luctatòries la principal fmalitat de les 
quals és tocar l'adversari. 
Dos adversaris que intentin tocar-se 
mútuament un punt del cos, es desen
voluparan en un context perceptivo
motriu quasi idèntic al que es donaria 
si l'objecte fos copejar-se. En aques
ta situació, la comunicació que s' esta
bleix entre els adversaris, característi
ca de les activitats luctatòries i a la 
qual alguns autors anomenen contra
comunicació, es viurà gairebé amb la 
mateixa intensitat. 
Aquesta similitud d'experiències, al 
marge que l'objectiu sigui copejar o 
tocar l'adversari, no es farà en el con
text afectiu. Tindran una major sensa
ció de lluita, i s'aplicaran les forces 
més a fons contra el seu adversari, 
dos alumnes que intentin immobilit
zar-se mútuament en el terra que dos 
que intentin tocar-se el pit. Aquest fet 
ens obliga a recórrer al grup de les ac
tivitats d'agafar quan pretenem acon
seguir objectius d'aquest tipus. Així, 
les activitats de tocar exigeixen una 
menor participació del sentit del tacte 
i obliguen a un major control del gest 
amb la qual cosa ofereixen un menor 
potencial catàrtic. 
L'acció de tocar l'adversari amb mem-
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bres superiors, es pot tractar en base a 
quatre gestos fonamentals, centrats en 
trajectòries frontals, trajectòries circu
lars i trajectòries de dalt a baix. 
Cal treballar amb exercicis que desen
volupin el control d'aquests gestos. 
En un principi proposarem lluites per 
tocar pit, abdomen, esquena, cames i 
espatlla. Posteriorment, quan l'alum
ne hagi adquirit un major control 
sobre el gest passarem a les lluites per 
tocar-se les galtes i el cap per dalt. Es 
tocarà el punt de l'adversari amb la 
mà plana i convé no proposar exerci
cis en els quals s'hagi de tocar la cara 
mitjançant trajectòries frontals. 
Quant a les accions encaminades a 
tocar el cos de l'adversari amb mem
bres inferiors, destaca un aspecte fo
namental: la necessitat de tecnificar 
els gestos de les cames per poder arri
bar a l'adversari sense copejar-lo i 
sense que el que executi l'acció es le
sioni. Això implica un major coneixe
ment d'aquests gestos per part del 
professor i una major pràctica per part 
dels alumnes abans que puguem pro
posar tasques de lluita centrades en 
aquesta unitat motriu. 
Les tasques es poden orientar en base 
a puntades de peu frontals, laterals i 
circulars. Amb aquestes podem pro
posar lluites per tocar-se el tòrax, 
l'abdomen i les espatlles lateralment. 
Finalment, el menor control de les 
puntades de peu per part dels alumnes 
ens obliga a prendre una sèrie de pre
caucions que exposem a continuació: 
- Excloure qualsevol exercici l'objec-

tiu de lluita del qual se centri en 
tocar el cap, l'esquena o els mem
bres inferiors 

- No plantejar tasques amb aquesta 
unitat si l'alumne no en té experièn
cia prèvia. 

- Abans de proposar tasques de lluita 
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cal dedicar més temps a l'aprenen
tatge i al control del gest. 

Parades i esquivades 

Esquivar implica sortir de la trajectòria 
de l'atac. Parar, suposa impedir, mit
jançant un bloqueig, que l'atac arribi a 
la seva fi. En ambdues unitats motrius 
intervé tot el cos, no obstant això, en 

les de parar el protagonisme l'adqui
reixen els braços i en les d'esquivar el 
maluc. Les accions el propòsit de les 
quals és tocar l'adversari, sigui amb 
els membres inferiors i/o superiors, 
pertanyen a l'àmbit ofensiu o d'atac. 
Les esquivades i parades estan integra
des en el context de la defensa. 
A qualsevol lluita en la qual els ad
versaris pretenguin tocar-se, són ine
ludibles les parades i les esquivades. 

Quadre 7. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS DE TOCAR AMB 
MEMBRES SUPERIORS O INFERIORS 

[ Posició in-i;;i~ï- 1 

L_ 
Tocar amb membres supe riors Tocar amb membres inferiors I 

Atac frontal 

Atacs circulars 

Atacs de dalt a b 

Tocar l'adversari 

Cap 
Galta 
Espatlla 
Abdomen 
Esquena 
Genoll 
Turmell 

aix 

I 
- --

I 

Cop de peu frontal 

Cop de peu lateral 

Cops de peus circulars 

---------- -

Tocar l'adversari 

Espatlla 
Tòrax 
Abdomen 

'------>------ - - -------

Adversari atura Mv~rsari esquiv~ - 1 

r - No toca l'adversari I 

I 
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Potser, aquestes unitats siguin més 
instintives i automàtiques que les que 
persegueixen l'atac, però no per això 
deixen de ser exigents quant a la dis
criminació d'estímuls i sincronització 
de gestos. En molts casos totes dues 
unitats es recolzen mútuament, s'es
quiva alhora que es para o es para al
hora que s'esquiva. 
Quan proposem tasques amb totes 
dues de parar i esquivar, passarem 
d'aplicacions sobre gestos lents de tra
jectòries àmplies i conegudes, a aplica
cions sobre gestos ràpids de trajectò
ries curtes i desconegudes. Es pot 
bloquejar l'atac de l'adversari amb pa
rades altes, mitjanes i baixes. Respecte 
a esquivar es poden emprar esquivades 
circulars, cap enrere, amb els peus 
fIxos o mòbils, etc.; totes elles basades 
principalment en girs de maluc. 
Ambdues unitats motrius es treballen 
simultàniament amb els gestos de 
tocar. No totes les formes d'atac 
poden ser objecte de la mateixa forma 
de defensa. Uns atacs poden ser neu
tralitzats per unes formes de defensa i 
no per d'altres. De la mateixa manera, 
unes formes de defensa només poden 
neutralitzar unes formes d'atac i no 
d'altres. L'alumne ha de ser capaç 
d'utilitzar la parada i/o l'esquivada 
apropiada per als diferents atacs, fet 
que exigeix una pràctica ben progra
mada i molt progressiva. 
Les parades i les esquivades, estan re
lacionades Íntimament amb un aspec
te tàctic que excedeix les pretensions 
d'aquest article, el contraatac. Una de 
les formes més efectives de contraata
car l'adversari és aprofItant el dese
quilibri posterior a un atac neutralit
zat, situació en la qual aquest 
descobreix zones del seu cos anterior
ment protegides. 
Finalment, convé considerar un as-

Quadre 8. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS D'ATURAR I ES
QUIVAR 

__ ---<-_S_itu_a_c_ió ini~~] _ __ ~ 
I 

Ata~ amb me~res ~up. I _~_ 

= [Defens~J 

--- -~ --=- 1§~,""l .. 
Alta 
Mitjana 
Baixa 

R~ol~m ~~ _re.::l ;=~: I 
Defensa I I Movent peus I 

__ . ----T . L 
Torsions de 
tronc 

Ajupint-se 

Laterals 

Girs 

Cap enrere 

Saltant 

I Contraatac I 

pecte important respecte a la seguretat 
dels practicants. Quan proposem 
exercicis de tocar amb membres infe
riors, cal aconseguir que l'alumne no 
obri les mans quan para un atac, espe
cialment en les fases inicials. Hem es
mentat en ei capítol anterior la falta 
de control quan es treballa amb 
aquesta unitat motriu, si hi afegim la 
falta d'ajustament per part de l'alum
ne en realitzar les parades, cal esperar 
lesions en aquells practicants que 
mantinguin els dits estesos quan es 
produeixin xocs entre la cama d'atac i 
la mà de defensa. Per tal d'evitar-les, 

podem fer que els alumnes subjectin 
monedes o altres objectes semblants 
perquè adquireixin progressivament 
el costum de tancar la mà en la defen
sa. 

Tocar amb objectes 

Molts esports de combat tenen com a 
objecte tocar zones de l'adversari 
amb un objecte. Aquest no és més 
que la projecció dels membres supe
riors. Aquesta projecció del segment 
d'atac implica un augment de la dis-

53 



tància entre els adversaris. La manera 
com se subjecta l'objecte determina 
en bona mesura els desplaçaments i 
les trajectòries possibles. L'objecte 
d'atac es pot subjectar amb una mà o 
amb les dues. Aquestes dues subjec
cions impl,iquen diferències especial
ment en els desplaçaments. 
Es desenvoluparan tècniques de de
fensa de la mateixa manera que en els 
altres grups de tocar. Els adversaris 
efectuaran parades amb els objectes i 
esquivades amb tot el cos. Les esqui
vades s'assemblen a les estudiades en 
el grup anterior, potser l'única dife
rència és que es realitzen més lluny 
de l'adversari. Les parades baixes, 
mitjanes i altes, es duran a terme amb 
l'objecte propi de la lluita o amb al
tres aliens a aquesta com el cas de 
l'escut o la pica. Així, podem presen
tar un grup d'exercicis on s'utilitzen 
escuts i piques, exclusivament des del 
punt de vista defensiu i mai com a ob
jectes ofensius. L'escut es pot fabri
car amb cartró i gomes. 
Els atacs amb objectes es poden regir 
bàsicament pels gestos exposats en el 
grup de tocar amb membres supe
riors. S'estudien doncs, atacs frontals, 
circulars i de dalt a baix. 
L'objecte amb el qual s'efectuïn els 
atacs i les defenses pot ser una porra 
d'escuma. La porra d'escuma, la 
poden fabricar els alumnes i ha de 
reunir una colla de condicions per tal 
que proporcioni una seguretat màxi
ma. La poden fabricar amb materials 
molt accessibles com un tub de cartró, 
cinta adhesiva (d'empaquetar) i escu
ma. Folrem interiorment el tub de car
tró amb paper i exteriorment amb es
cuma, la qual se subjecta entre si i al 
tub mitjançant la cinta adhesiva. Fi
nalment, es pot fabricar una bossa de 
tela per folrar-la. 
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Quadre 9. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS DE TOCAR AMB 
OBJECTES 

Posició inicial 

---------------, 
Agafada d'objecte amb dues mans Agafada d'objecte amb una mà ; 

Atac frontal 

Atacs circulars laterals 

Atacs de dalt a baix 

r "'L.Jf------_-----, 
___ ____ ~turad~!l ,-----'------, 

- [ - ~ . 
[Amb porra d'escuma I [ Amb pica o cuirassa I 

Durant la confecció de la porra d' es
cuma, cal tenir en compte una sèrie 
de requisits. En primer lloc, que sigui 
prou tova per tal que els alumnes no 
es facin mal. En segon lloc, que sigui 
prou resistent per tal que no es tren
qui. Un altre aspecte que cal conside
rar és que per la punta sigui àmplia i 
tova, per tal que ofereixi seguretat si 
accidentalment un atac arribés a tocar 
l'òrbita, amb la qual cosa protegiríem 
les estructures oculars. Respecte a 
aquest últim punt podem aconseguir 
més seguretat si proposem fer servir 
ulleres tipus "ski". 

Malgrat totes aquestes mesures no per
metrem els cops frontals dirigits a la 
cara i conscienciarem els alumnes per
què controlin sempre l'acció de tocar. 

Exercicis combinats 

Són aquells exercicis en els quals 
l'estructura de joc s'aproxima més a 
les existents en els esports de combat. 
Tant en el grup d'activitats d'agafar 
com en el d'activitats de tocar, s'hi 
apliquen exercicis en els quals aparei
xen les diferents unitats motrius com-
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binades. Amb aquestes estructures es 
produeixen encadenaments durant la Quadre 10. SEQÜÈNCIA D'ACCIONS EN ELS EXERCICIS COMBINATS 

lluita i es comprometen en més alt 
grau els esquemes tàctics. 

Posició inicial 

I Lluita dempeus Lluita en el terra 

Lluita per l'agafada 

"" "" Agafada establerta 

Per tocar-se amb M.S. ~ Lluita per un espai 

Per tocar-se amb M.1. Lluita per un objecte 

1 Lluita per l'equilibri 

Per tocar-se amb porra Lluita per immobilitzar 
agafada amb una mà o 
amb dues mans 

~ Altres 

Defensa I Tocat 

'" . ~ IAbatiment Aturada amb braços Immobilitzat 

Aturada amb escut o pica 

Aturada amb porra 
Lj Esquivada I ~ Fmal 

I Sortida 
d'immobili. 
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APROXIMACiÓ A UNA 
PROPOSTA 

D'APRENENTATGE DELS 
" 

ELEMENTS TACTICS 
INDIVIDUALS EN ELS 

ESPORTS D'EQUIP 
Gerard Lasierra i Aguilà, 
Professor titular de l'assignatura "Fonaments de la tàctica esportiva", INEFC-Lleida 

Introducció 

Ja fa temps que es planteja la proble
màtica de com estructurar la relació 
existent entre els factors tècnics i tàc
tics en l'ensenyament dels diferents 
esports d'equip. 
Quan nosaltres fem incidència en els 
factors tècnics, ens centrem en la exe
cució, en l'autoperfeccionament d'un 
gest "ideal" a imitar, i oferim un 
model que es basa en l'ensenyament 
d'aspectes caracterials, propis d'aquell 
esport i diferenciadors respecte dels 
altres, quant la seva execució. Si no
saltres optem per un model més cen
trat en els aspectes tàctics, remar
quem més l'adaptació intel.ligent dels 

elements tècnics a la situaci6 de joc, i 
utilitzem un model més troncal, que 
deixa les portes obertes al lligam 
entre els diferents esports, i que apun
ta cap a la possibilitat d'utilització de 
la transferència entre les modalitats 
d'esports d'equip. 
Tothom pren partit i decideix quin 
dels dos factors considera fonamental 
per estructurar el procés d'ensenya
ment-aprenentatge del seu esport, no 
sense abans tenir en compte la dificul
tat per poder diferenciar ambd6s con
ceptes. 
Aquells que opten per un model tèc
nic, generalment proposen una classi
ficació, llistat de possibilitats o moda
litats d'execució (elements tècnics) i 

estableixen una progressió metodolò
gica dels mateixos en funci6 del seu 
hipotètic nivell de dificultat. Cada 
element és tractat primer de forma aï
llada, descomposant el gest en parts, 
per cercar, al fmal d'aquest procés fa
cilitador de l'aprenentatge, una inte
gració d'aquestes. Finalment d'una o 
altra manera es parla de l'aplicació 
d'aquests elements tècnics a la situa
ció real de joc. 
L'aplicació d'aquest model a la pràc
tica em suggereix una sèrie de qües
tions que em fan dubtar de la seva efi
càcia en una etapa d'inciació als 
elements bàsics de la tècnica i tàctica 
individual. 
1. En primer lloc apareix la necessitat 
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d'integrar els objectius d'una progra
mació amb la realitat i característi
ques dels jugadors que han d'apren
dre. Podem dubtar que el nen accepti 
i assimili, amb la precissió marcada 
per la programació, uns models que li 
vénen imposats des de fora. Tanma
teix hem de considerar la dificultat 
d'integrar l'aprenentatge d'unes habi
litats, en els diferents nivells d'execu
ció dels practicants. 
2. La segona qüestió a plantejar és ob
servar si realment el nen és capaç 
d'apreciar la transferència del seu en
trenament tècnic basat en uns objec
tius d'autoperfeccionament del movi
ment aliens a qualsevol situació real, 
a aquesta situació de joc. 
3. Podem dubtar del tractament asè¡r 
tic de l'anàlisi seqüenciada dels movi
ments, en l'entrenament d'un esport 
on s'exigeix dels jugadors la seva 
contínua integració i adaptació a les 
modificacions de l'entorn. 
4. Cal esmentar en aquest punt la idea 
que abans que el nen conegui el com 
s'ha de fer (modalitats tècniques), ha 
d'entendre què és el que ha de fer (in
tencions tàctiques). 
5. Un altre punt de conflicte radica en 
el fet que en la majoria de propostes 
que plantegen els diferents esports 
apareixen una major quantitat d'ele
ments ofensius que defensius. Caldria 
pensar que en tot esport d'equip hau
ria d'existir un joc amb equilibri de 
forces entre l'atac i la defensa, és a 
dir, cada acció de l'actac hauria 
d'ésser contrarestada per una acció 
defensiva 
Com a conclusió, hem de preguntar
nos si en realitat la tècnica és, en 
termes generals, "programable" i ha 
de representar la pedra angular de 
tot plantejament metodològic, o bé 
si la tècnica és un recurs que afavo-
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reix la consecució d'uns objectius 
superiors centrats en l'aprenentatge 
d'unes intencions tàctiques, i per 
tant és més adequat de parlar de la 
programació de les accions tàctiques 
individuals. 
Considerant el dit fins ara, alguns au
tors fan incidència en les relacions 
de col.laboració i oposició com a 
factors fonamentals per establir una 
seqüència d'aprenentatge basada en 
els elements tàctics, i usualment es
tructuren els seus continguts a partir 
de la progressió de les situacions se
güents: 

fensa no puguin ésser considerades 
en la mateixa dimensió quan en si
tuació de joc es contraposen simultà
niament. 
3. Per altra banda, es confereix més 
importància a l'estructura formal de 
les situacions que a les intencions a 
desenvolupar i que a la progressió 
de l'aprenentatge de les mateixes. 
Existeixen situacions d'I x l, que 
possiblement haurien de donar-se, 
des del punt de vista de la seva 
complexitat, posteriorment que si
tuacions més senzilles de 2 xli 
fins i tot de 2 x 2. 

Quadre 1. SITUACIONS O RELACIONS ATAC li[ DEFENSA 

IxO -+2xO -+ Ixi -+2xl-+ 2x2 ... 

La presentació d'aquesta proposta fa 
que existeixin una sèrie de considera
cions a plantejar al respecte: 
1. En primer lloc, tot i que apareixen 
elements d'atac i de defensa, (i conse
qüentment el factor oposició implica 
la introducció de la modificació i 
adaptació tàctica de la resposta), no és 
menys cert que no es conjuguen els 
objectius d'ambdós papers, i s'acostu
ma a treballar prioritàriament un dels 
aspectes, gairebé sempre l'atac, men
tre que la defensa és un element se
cundari d'ajuda. 
2. És fàcilment observable que s'in
trodueixen en una mateixa situació 
motriu relacions de col.laboracions 
estructurades de l'atac enfront de re
lacions de no col.laboració o de solu
ció individual defensiva Sembla 
com si les perspectives d'atac i de-

Fonamentació teòrica 

La tècnica i la tàctica individual 
fan un tractament des de perspecti
ves diferents d'un mateix element. 
No és adequat tractar d'establir 
més diferències entre ambdós con
ceptes: el bot podem analitzar-lo 
des del punt de vista de l'execució 
biomecànica del moviment (pers
pectiva tècnica), o des de la visió 
de la seva intencionalitat tàctica 
(botar per progressar, per superar 
l'adversari, per perdre temps ... ), 
però continuem parlant d'un ma
teix element. Serà necessari el seu 
desenvolupament des d'aquestes 
dues perspectives, considerant tant 
l'objectiu intrínsec d' autoperfec
cionament com l'objectiu extrínsec 
d'adaptació a l'entorn variable, per 
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tal que el nen entengui la seva di
mensió_ 
Cal doncs deímir clarament la relació 
i el lligam entre tècnica i tàctica indi
vidual en dues idees fonamentals: 
• La tècnica necessària com a suport 

de la tàctica: Hem de considerar uns 
patrons motrius bàsics estereotipats, 
una coordinació de moviments tal 
que possibiliti una acció inteUigent 
Per tenir una actuació tàctica penna
nent mentre botem una pilota, és 
imprescindible tenir un control úni
cament cinestèsic sobre l'execució 
del moviment, per poder utilitzar el 
sentit de la vista per a funcions su
periors de l'acció tàctica. Un juga
dor no ha de mirar la pilota mentra 
la bota o la condueix amb el peu, 
per saber en tot moment què passa 
en el seu entorn i com aquest es mo
difica. 

• La tècnica subordinada a la tàcti
ca: L'entrenament de la tècnica, 
centrat en la seva autoperfecció, 
no és més que un primer pas, un 
mitjà per arribar a una estructura 
superior, marcada pels objectius 
de joc, on és necessari adaptar 
aquell gest o moviment. El con
cepte "tàctica individual" defineix 
clarament la idea d'intencionalitat 
i per tant ha d'ésser el punt de re
ferència bàsic per estructurar una 
seqüència d'aprenentatge de les 
accions individuals en els esports 
d'equip. Superant doncs la idea de 
programació de la tècnica, que 
entre altres coses "ajuda" cada cop 
més a introduir elements disgrega
dors entre els esports col.lectius, 
quan sembla ser que ni a nivell es
tructural ni funcional existeixen 
grans diferències entre la major 
part d'ells, el que proposem és 
plantejar un model integrador, 

aplicable a la iniciació dels ele
ments tècnics i tàctics individuals 
dels diferents esports d'equip, amb 
la utilització d'un llenguatge con
ceptual unificador, que col.labori 
al tractament del seu aprenentatge 
des d'una òptica lligada a la idea 
de transferència. La conducció de 
la pilota pot fer-se amb el peu, 
amb la mà, botant-la, copejant
la .. , però la intenció tàctica de 
progressar amb la pilota és un 
substrat inherent a tota la gamma 
de possibilitats o recursos tècnics 
que es presentin. 

Des d'aquesta perspectiva, tractarem 
de formar jugadors inteUigents, amb 
capacitat de decisió pròpia, dotats de 
recursos, experiències i coneixements 
per solucionar diferents situacions 
sòcio-motrius. És per això que defen
sem un programa basat en un encade
nament d'accions, tant en les funcions 

ca plantejada (i no val oblidar que una 
situació pedagògica és diferent de la 
real) existeixin objectius per al(s) de
fensor(s) i objectius per al(s) atacant 
(s). D'aquesta manera: 
• Podem parlar de més facilitat de 

transferència a situacions de partit 
• Podem "guanyar" temps d'aprenen

tatge en plantejar les sessions amb 
un doble objectiu. 

• Superem la idea que els defensors 
actuen com a col.laboradors dels 
atacants treballant en condicions 
fictícies o amb limitacions (o a l'in
revés). El nostre model en aquest 
sentit parteix de la idea que tothom 
ha de tenir un objectiu a assolir i ha 
d'actuar en el límit de les seves 
possibilitats. Serà tasca de l' entre
nador plantejar, dins d'aquesta 
perspectiva, correctament les situa
cions per aconseguir aquest objec
tiu final pretès tant des del punt de 

Quadre 2. 

M_ PERCEPCIÓ ~ M. DECISIÓ MENTAL ~ M. SOLUCIÓ MOTRIU 

atacants com defensives, que possibi
litin l'acció continuada dels jugadors. 
Parlem d'una relació diacrònica (cro
nològica) per als elements de l'atac i 
la defensa. 
En una programació basada en la tàc
tica individual, hauríem de donar la 
mateixa importància (com realment la 
té) als dos aspectes esmentats. Meto
dològicament haurem de cercar unes 
relacions sincròniques atac-defensa, 
per tal que en tota situació pedagògi-

vista de l'atac com de la defensa. 
Quant als mecanismes sobre els que 
als fem incidència, considero que, 
solidaritzant-nos amb la proposta ge
neral que plantegem, haurem d'oferir 
situacions que no contemplin única
ment el factor d'execució sinó que 
tractin de desenvolupar la seqüència 
següent: 
Haurem de fer incidència, control i 
correcció sobre l'últim d'aquests me
canismes, quan tinguem molt clar: 
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• Que el nen executa aquell moviment 
amb una intencionalitat pròpia (sap 
contestar al perquè de la seva execu
ció). 

• Que la incorrecta resposta motriu no 
és producte d'errades del mecanis
me perceptiu o del de decisió men
tal. 

Finalment, dins d'aquest plantejament 
teòric, cal considerar el marc articula
dor, parlar de la ubicació de la fase 
que estem tractant (desenvolupament 
dels elements bàsics de la tècnica i 
tàctica individual), en el context d'un 

programa més genenc, d'un model 
explicatiu per a l'aprenentatge de tots 
els nivells en què s'estructura l'acció 
tàctica. Dins aquest programa marc 
cal distingir: 
1. Fase de relació prèvia als aprenen
tatges específics. 
2. Fase de desenvolupament dels ele
ments bàsics de la tècnica i tàctica in
dividuals. 
3. Fase de desenvolupament dels ele
ments bàsics de la tàctica col.lectiva. 
4. Fase de desenvolupament dels sis
temes de joc. 

Només comentem un criteri bàsic a 
considerar al respecte: aquestes eta
pes a assolir són de superació pro
gressiva, i no podem saltar-nos cap de 
les fases, ni tampoc utilitzar elements 
d'una d'elles per explicar conceptes 
relacionats amb una etapa anterior. 
En els quadres 3 i 4 delimitem les es
mentades fases del programa marc i 
desenvolupem la fase referent als 
elements bàsics de la tècnica i tàctica 
individual, quadre que serà analitzat 
en el següent apartat amb profundi
tat. 

Quadre 3. PROGRAMA MARC: DESENVOLUPAMENT DELS ELEMENTS TÀCTICS EN ELS ESPORTS D'EQUIP. 

Objectiu general. 

Criteris didàctics bàsics. 

Fases a considerar en el procés d'adquisició. 

(J) Fase de relació. 

(2) Fase de desenvolupament dels elements bà
sics de la tàctica individual. 

(3) Fase de desenvolupament dels elements bà
sics de la tàctica coJ.lectiva. 

(4) Fase de desenvolupament dels sistemes de 
joc. 
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Introduir l'alumne en els elements tàctics dels esports d 'equip a partir d'una progressió metodològica estruc
turada per nivells. 

Les etapes a assolir són de superació progressiva, no podent saltar-nos cap pas ni utilitzar elements d'una 
etapa per desenvolupar una etapa anterior. 

Seqüència metodològica (unitats de contingut). 

1.1. La pilota centre d 'atenció. 
1.2. La fase de progressió. 
1.3. La fase d'orientació a l'objetiu. 

2.1. El. Bàsics tàctica individual defensiva. 
2.1.1. Atacant sense pilota. 
2.1.2. Atacant amb pilota. 
2.1.3. Fase fmal possessió de pilota. 

2.2. EI.Bàsics tàctica individual ofensiva. 
2.2.1. Atacant sense pilota. 
2.2.2. Atacant amb pilotaa. 
2.2.3. Fase fmal possessió de pilota. 

3.1. El. Bàsics tàctica col·lectiva defensiva. 
3.1.1. Combinacions bàsiques. 
3.1.2. Encadenaments de les accions. 
3.1.3. Continuïtat i variants. 

3.2. El. Bàsics tàctica col· lectiva ofensiva. 
3.2.1. Combinacions bàsiques. 
3.2.2. Encadenaments de les accions. 
3.2.3. Continuïtat i variants. 

4.1. Els sistemes de joc ofensius. 
4.2. Els sistemes de joc defensius. 
4.3. Els sistemes de transició. 

4.3.1. Contraatac. Fases. 
4.3.2. Replegament defensiu. Fases. 

4.4. Les situacions especiales. 

Objectius específics. 

o Aconseguir la integració social. 
o Relacionar l'alumne amb el mòbil i el terreny. 
o Aconseguir el respecte l'acompliment de les regles 

de Joc. 
o Estructurar les nocions bàsiques de cooperació i opo

sició i assentar els mitjans bàsics de coJ.laboració i 
oposició. 

o Desenvolupar els patrons motrius bàsics (tècnica) per 
a dotar dels recursos necessaris per a l'adaptació a les 
diferents situacions de joc. 

o Desenvolupar cada una de les intencions tàctiques 
d'atac i defensa de forma inteJ.ligenl. 

o Dotar dels recursos per actuar contínuament en totes 
les possibilitats d'atac i defensa. 

o Conèixer i dominar cada una de les possibilitats de 
coordinació de les combinacions tàctiques. 

o Saber adaptar la solució més adequada a les diverses 
situacions plantejades. 

o Dotar dels recursos per a variar les possibilitats de 
resposta. 

o Organitzar les accions individuals en moviments c0-

ordinats d'equip. 
o Estructurar els moviments bàsics regulant les capaci

tats de decisisió individuals en funció del ventall de 
situacions possibles. 
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Q\Jadre 4. nOGRAMAClÓ PER NIVELLS. SEGON NIVELL: ETAPA D'APRENENTATGE DELS ELEMENTS 
TÈCNICS I TÀCTICS INDIVIDUALS, 

SITUACIONS O FACTORS A 
CONSIDERAR. 

TÀcnCA INDIVIDUAL 
OFFNSIVA: 

• POSICIÓ DE BASE. 
• DESPLAÇAMENTS. 
• DESMARCATGE AMB 
PILOTA. 
• DESMARCATGE SENSE 
PILOTA. 
• RECFJICIÓ. 
• ADAPTACIÓ. 
• MANEJAMENT . 
• PASSADA. 
• CONDUCCIÓ. 
• PROTECCIÓ PILOTA. 
• lLANÇAMENT. 

TÀCI1CA INDIVIDUAL 
DEFENSIVA: 

• POSICIÓ DE BASE. 

•
DESPLA5· • DISSU PASSADA. 

- DISSUAS RECEPCIó. 
- INTBRCEPTAClÓ. 
• DESPOSSESSIÓ. 
• ESCOMESA. 
• CONTROL. 
-BLOQUElO. 

SEQOONCIA METODOLÒGICA 
(UNITATS DE CONTINOUT). 

ELEMENTS BÀSICS TÀCI1CA INDI
VIDUAL DEFBNSIV A. 

ELBMENTS BÀSICS TÀCI1CA INDI
VIDUAL OFFNSIV A. 

NOCIÓ BÀSICA: MARCATGE. NOCIÓ BÀSICA: DESMARCATGE. 

SEQÜÈNCIA 1: ATAC SENSE PILOTA. 

POSICló/sDUAClÓ¡QRIENTAClÓ¡ ~ • POSIClÓ/SITUACló/ 
DESPLAÇAMENT ORJEIIITACIÓ/DESPLAÇAMENT 

+ ¡ 
DISSUASIÓ RECEPCIÓ .. ~-----....... DESMARCATOE SENSE PILOTA 

~ 
INTBRCEPTAClÓ 4-----------+-.. PASSADA (ALTRE) 

I 
SEQÜÈNCIA 2: ATAC AMB PILOTA. 

~ 
DESPOSSESSIÓ 4~--------------1.. RECEPCIÓ 

DESPOSSESSI~ • PROTECCIÓ 

~~"*Iól ~ CONTROL,,-,DESMARCATGE 
AMB PILOTA 

.. 
ADAPTACIÓ .. 
MANEJAMENT .. 
PROTECCIÓ 
PILOTA 

ESCOMESA 4~-------------""'. PROGRESSIÓ 

.. .. 
CONTROL ~ • DESMARCATGE 

I ~ AMB PILOTA 

SEQO/!NCIA 3, FAS!! l'INAL POSSESSIÓ PlWfA. / l ~~.~-.. LLANÇAMENT 

DISUASIÓ PASSADA ~ • PASSADA (PRÒPIA) 

Situació: lloc que ocupa un jugador en el terreny de joc. 
Posició: ~ o postura que adopta un jugador. 
Orientació: front que adopta o al qual es dirigeix un jugador en funció del objectiu, pilota, companys i/o adverSIris. 
DespIaçament: acció de tras1aci6 d'un jugador per l'espai de joc. 

ORGANITZACIÓ DEL 
IOC. 

DEfENSA INDIVIDUAL 
NOMINAL 

DEfENSA INDIVIDUAL 
NO NOMINAL 
TRANSICIÓ 
INDIVIDUAL ZONAL 
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Proposta de seqüència 
metodològica en 
l'aprenentatge dels elements 
tècnics i tàctIcs individuals 

Les situacions o factors a conside
rar 
Representen la totalitat de les mani
festacions o possibilitats tant de les si
tuacions tàctiques individuals de 
l'atac com de la defensa. 
És un llistat d'elements que cal es
tructurar en una seqüència metodolò
gica, fent raonable el seu aprenentat
ge. 

La seqüència metodològica de les 
intencions tàctiques de defensa 
Apareix com a noció bàsica la idea 
del marcatge. 
Aquest aspecte ofereix una gamma de 
possibilitats o intencions diferents en 
funció de l'oponent directe. 
Tractem d'estructurar un model expli
catiu coherent, la qual cosa no impli
ca que sigui l'únic model vàlid, quant 
a la seva relació diacrònica. 
Tractem d'encadenar totes les accions 
per tal que les situacions de l'atac pu
guin ésser contrarestades per una 
acció defensiva i a més que la suma 
d'actuacions d'un defensor sigui assu
mida pel mateix com una sèrie ininte
rrompuda d'intencions, sense buits 
d'actuació 1. 
• Seqüència 1: Atacant sense pilota. 
Davant d'aquesta primera situació pe
dagògica, i en el nivell d'intencions 
tàctiques individuals, el defensor ac
tuarà: 
1. En primer lloc, realitzant un mar
catge en DISSUASIÓ DE LA RE
CEPCIÓ, per tal que l'oponent direc
te no tingui opció a que li sigui 
executada una passada. Tractem 
doncs d'evitar que el posseïdor de la 
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pilota tingui la intenció de passar-la al 
nostre oponent directe. 
2. En el moment que no tinguem èxit, 
és a dir, quan el posseïdor de la pilota 
consideri que el marcatge en dissuas
sió no és correcte i per tant realitzi la 
passada, el defensor encadenarà una 
segona possibilitat defensiva que cer
carà la INTERCEPT ACIÓ DE LA 
PASSADA. 
• Seqüència 2: Atacant amb pilota. 
Quan no tenim èxit en el nostre mar
catge d'interceptació, quan no evi
tem que el nostre oponent directe 
entri en possessió de la pilota, ens si
tuem en una segona seqüència meto
dològica en la qual el nostre marcat
ge es realitza sobre un jugador amb 
pilota. 
3. Nosaltres podem en aquesta situa
ció plantejar-nos la possibilitat de 
DESPOSSESSIÓ, de prendre la pilo
ta al nostre oponent directe. 
4. Cas que no ho aconseguim, si que, 
"com a mínim", hem de dificultar la 
seva acció ofensiva amb pilota, enda
rrerint-la, tractant de conduir el nostre 
adversari cap a aquelles zones o situa
cions que ofereixen més avantatges a 
la nostra actuació defensiva. En defi
nitiva, encadenant una intenció tàctica 
d'ESCOMESA. 
5. Si no tenim èxit en aquesta acció, 
tractarem d'intervenir en forma de 
CONTROL sobre el nostre adversari 
amb pilota, dins dels límits permesos 
pel reglament (o fins i tot transgre
dint-los), per tal d'evitar la continuïtat 
de la seva acció ofensiva. 
Dins d'aquesta segona seqüència, 
podem parlar de reversibilitat entre les 
intencions tàctiques que plantegem, 
podem modificar el seu ordre d'apari
ció, tal i com s'observa en el quadre 4 
adjunt. Oferim un model lògic adequat 
a l'aprenentatge d'aquestes intencions, 

que com s'aprecia és susceptible 
d'ésser modificat. 
• Seqüència 3: Fase fmal de possessió 

de la pilota. 
En el moment que no aconseguim 
evitar que el nostre oponent estigui en 
disposició de fmalitzar la seva acció 
d'atac amb pilota, mitjançant un llan
çament a porteria, o donant continuï
tat al joc amb una passada, ens tro
bem en el que anomenem fase fmal 
de possessió de la pilota. 
6. Cas que el jugador tracti de llançar, 
nosaltres utilitzarem la intenció tàcti
ca de BLOCATGE de la pilota, si
tuant-nos en línia de tir o llançament. 
7. Cas que esculli la passada com a 
forma de continuar el joc, tractarem 
d'utilitzar la DISSUASIÓ DE LA 
PASSADA, situant-nos en la línia de 
la mateixa. 
En aquest punt hem de comentar que 
estem parlant de reaccions defensives 
en funció d'unes formes d'atac. Això 
no vol dir que la defensa hagi d 'ésser 
explicada en funció de l'atac. És pos
sible que la nostra intenció defensiva 
condicioni la forma de desenvolupar 
l'acció atacant, però l'explicació 
d'aquesta línia argumental se'ns faria 
possiblement molt més complexa. 

La seqüència metodològica de les 
intencions tàctiques de l'atac 
Seguim el mateix esquema per ex
treure l'encadenament de les accions 
d'atac, tal i com havíem fet en el cas 
de la defensa, a partir d'una noció bà
sica: el desmarcatge. 
• Seqüència I: Atacant sense pilota 
1. La intenció tàctica fonamental d'un 
atacant que es troba sense pilota, dins 
d'un projecte d'acció individual, és re
alitzar un DESMARCATGE SENSE 
PILOTA, per tal de poder-la rebre. 
• Seqüència 2: Atacant amb pilota. 
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2. En el moment en què ens desmar
quem correctament tindrem l'opció a 
l'encadenament d'accions RECEP
CIÓ-ADAPT ACIÓ-MANEJAMENT, 
entrant en una segona situació on 
l'atacant és en possessió de la pilota. 
3. Una de les possibilitats coherents 
d'encadenament parteix de la noció 
de PROTECCIÓ DE LA PILOTA, 
com a fil conductor de les intencions 
de l'atacant amb pilota. 
4-5. A partir d'aquesta idea i en fun
ció de les intencions de PROGRES
SIÓ AMB PILOTA I DESMARCAT
GE AMB PILOTA, nosaltres podrem 
optar per diverses combinacions pos
sibles en funció de la distància d' en
frontament motor amb el nostre opo
nent directe: 
- Davant d'un marcatge en proximitat 

tractem de desmarcar-nos amb la pi
lota per tal de progressar posterior
ment. 

- Davant d'un marcatge a distància, 
primer progressarem i després trac
tarem de desmarcar-nos. 

- En absència de marcatge, evident
ment la nostra actuació se centrarà 
en progressar cap a l'objectiu. 

Tal i com succeïa en les intencions tàc
tiques de defensa, aquest encadena
ment representa una de les possibilitats 
d'argumentació lineal de seguiment 
cronològic de les accions. Tanmateix 
podem establir, com s'aprecia en l'es
quema, un lligam de reversibilitat en 
l'adopció temporal de les esmentades 
intencions tàctiques. 
• Seqüència 3: Fase fmal de possessió 

de la pilota. 
Un cop esgotades les possibilitats de 
protecció de la pilota, de progressió o 
de desmarcatge, des d'un punt de 
vista reglamentari, entrem dins del 
que anomenem fase fmal, on aparei
xen dues opcions bàsiques: 

6. EL LLANÇAMENT (Representa 
en principi un trencament de l'enca
denament d'intencions d'atac). 
7. LA PASSADA (Representa el rei
nici de la cadena d'intencions d'atac). 

Les relacions entre l'atac i la defen
sa 
Hem exposat fms ara una sèrie de re
lacions lineals (diacròniques) entre un 
encadenament d'accions per a la de
fensa i per a l'atac, englobant-les dins 
de tres situacions o sequencies 
d'aprenentatge (atacant sense pilota, 
atacant amb pilota, fase fmal). 
Des d'un punt de vista tàctico
estratègic, aquest model considerat 
únicament des d'aquesta perspectiva 
de relació no seria vàlid, perquè no 
contemplaria les relacions d'oposició 

o de contracomunicació entre ata
cants i defensors, base fonamental 
per a l'adquisició de l'estratègia mo
triu. És necessari per al desenvolupa
ment de les diferents intencions que 
en les situacions motrius plantejades 
aparegui una confrontació d' interes
sos i d'objectius per a l'atac i la de
fensa. Això permetrà desenvolupar 
la capacitat de decissió de la modali
tat d'execució, que és l'essència de 
l'acció des d'una perspectiva tàctico
estratègica. 
Fóra interessant fer concordar en una 
mateixa situació pedagògica els ob
jectius següents, tot i considerant que 
el present és un quadre molt simplifi
cat de les possibilitats de relació entre 
les intencions bàsiques de l'atac i la 
defensa. 

Quadre 5. 

I INTENCIONS DE DEFENSA 

1. DISSUASIÓ-RECEPCIÓ 

2. INTERCEPfACIÓ PASSADA -f-+ 

3. DESPOSSESSIÓ PILOTA -f-+ 

4. ESCOMESA -f-+ 

S.CONTROL -f-+ 

6. BLOCATGE -f-+ 

7. DISSUASIÓ PASSADA -f-+ 

I INTENCIONS D'ATAC 

DESMARCATGE SENSA PILOTA 

PASSADA (AL TRE)-(RECEPCIÓ) 

RECEPCIÓ-ADAPT ACIÓ

MANEJAMENT-PROTECCIÓ 

PROGRESSIÓ 

DESMARCATGE AMB PILOTA 

LLANÇAMENT 

PASSADA (PRÒPIA) 

65 



------------------------------ Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (24) 59-68 -----

L'organització de la situació de joc 
És necessari que els nens que s'ini
cien en els elements bàsics de la tàc
tica individual tinguin la possibilitat 
immediata d'aplicar les situacions 
pedagògiques d'entrenament a la si
tuació real de joc o de partit. Sovint, 
ja en aquesta etapa inicial, s' oferei
xen models adults d'estructuració o 
organització estandaritzada de l'atac 
i de defensa. No tractem aquí de de
fensar models més adaptats a les 
possibilitats dels nens, basats gene
ralment en modificacions de tipus 
formal, però sí cal esmentar alguns 
punts que considerem importants per 
complementar la idea de la nostra 
proposta: 
1. L'ensenyament de defenses estruc
turades, on existeixen llocs específics 
d'atac i defensa, necessita un temps 
important d'aprenentatge. 
2. No existeix una relació consistent 
entre aquests sistemes de joc i els ob
jectius que ens plantegem en aquesta 
etapa. Estem materialment prenent 
temps de l'aprenentatge dels elements 
tècnics i tàctics individuals per intro
duir conceptes relacionats amb els 
sistemes de joc. 
3. Parlem que hem de considerar les 
etapes que abans citàvem (fase de rela
ció, elements de la tàctica individual, 
elements de la tàctica col.lectiva, siste
mes de joc), com de superació pro
gressiva, per tant, no podem saltar-nos 
cap pas, ni tampoc utilitzar elements 
propis d'una etapa per explicar o des
envolupar aspectes d'una etapa ante
rior. En aquest cas específic no hem 
d'ensenyar elements organitzatius 
dels sistemes de joc estandaritzats 
(etapa 4), per desenvolupar una etapa 
prèvia d'elements de la tàctica indivi
dual (etapa 2). 
4. Caldria, doncs, cercar un model 
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més operatiu quant a l'organització 
del joc que ens permetés plantejar les 
situacions de competició o partit 
d'una forma més integrada als objec
tius pretesos. 
5. Proposem la utilització de la defen
sa individual com a base per oferir si
tuacions no excessivament organitza
des, on, de la forma més pura 
possible, es produeixin situacions de 
total responsabilitat individual, idò
nies per encadenar contínuament in
tencions tàctiques per part de tots els 
jugadors. 
6. No és moment de parlar extensa
ment de les possibilitats de la de
fensa individual, però sí val a dir 
que representa un camp ampli de 
treball, que en la nostra proposta 
s'estructura en dos moments fona
mentals: 
• Defensa individual nominal: Situa

ció d'organització senzilla on cada 
jugador té única i exclusivament res
ponsabilitat sobre el seu oponent di
recte. 

• Defensa individual no nominal o 
de transició individual-zonal: Si
tuació molt més complexa en què 
es requereix del jugador una capa
citat de regular el seu marcatge en 
funció de la situació, prenent com 
a referència, no només el seu opo
nent directe, sinó també a la vega
da la pilota i l'adversari que n'és 
posseïdor. Dins aquest tipus de de
fensa apareixen nocions relaciona
des amb l'ajuda, el doblatge i el 
canvi d'oponent (d'aquí que es 
conceptuï com no nominal), i per 
l'aparició d'aquests aspectes de 
col.laboració supera, quant al seu 
moment d'aplicació, el temps co
rresponent a l'aprenentatge dels 
elements bàsics de la tàctica indi
vidual. 

Síntesi final 

1. En general cada esport d'equip 
s'analitza a partir de les seves caracte
rístiques diferencials respecte d els al
tres. Nosaltres partim de la convicció 
que existeix possibilitat de transferèn
cia entre els mateixos per tal de pro
posar un model unificador. 
2. És necessari valorar la relació entre 
la tècnica i la tàctica per conèixer la 
importància que té cada aspecte. La 
tècnica, si bé apareix com necessària 
per al desenvolupament de les inten
cions tàctiques individuals, és un re
curs de les mateixes, i hi està subordi
nada. Cal per tant considerar el 
plantejament de la programació dels 
elements bàsics dels esports d'equip, 
prenent com a unitat fonamental de 
referència l'acció tàctica, lligada als 
objectius del joc . 
3. Les diferents intencions tàctiques 
apareixen no com a elements aïllats 
sinó com un encadenament lineal 
(diacrònic) d'intencions que possibili
ten l'actuació continuada d'un juga
dor tant en atac com en defensa. 
4. És possible efectuar relacions entre 
els elements de l'atac i de la defensa, 
la qual cosa ajuda a l'establiment 
d'unes situacions d'aprenentatge que 
permeten seqüenciar-lo de forma lògi
ca i que afavoreixen el desenvolupa
ment simultani d'ambdós papers de 
joc. 
5. Defenem la utilització d'una orga
nització de joc basada en la defensa 
individual, per afavorir les situacions 
de responsabilitat 1 x 1 (coherència 
amb els objectius de la fase) i per 
aconseguir centrar-nos únicament en 
l'etapa aquí considerada. 
6. L'etapa de desenvolupament dels 
elements bàsics de la tàctica indivi
dual s'inclou dins del context d'una 
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programació marc que consta de dife
rents nivells de superació progressiva_ 
Aquestes fases són: 
• Fase de relació o d'experimentació_ 
• Fase de desenvolupament dels ele

ments de la tàctica individual. 

Notes 

• Fase de desenvolupament dels ele
ments de la tàctica col.lectiva. 

• Fase de desenvolupament dels siste
mes de joc. 

7. No podem parlar de valoracions fi
nals, perquè hem plantejat una aproxi-

mació a un model teòric ni validat ni 
refutat. Sotmetrem aquest a una fase 
experimental d'investigació per tal de 
poder extreure'n les conclusions per
tinents . 

1. Molts dels conceptes vinculats amb el tema de les intencions tàctiques d'atac i de defensa s'extreuen de l'obra de BA YER, C., Téc
nica: Laformación del jugador. Ed. Hispano-Europea, Barcelona, 1987. 
2. La diferenciació entre la defensa individual nominal i no nominal, així com en general la metodologia d'entrenament d'aquests 
tipus de defensa, és àmpliament tractada en l'obra no publicada en PINAUD, P., Le Handball et l'enfant, així com en alguns cursos i 
seminaris del mateix autor. 
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I LA SENSIBILITAT EN LA , 
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Guillermo Pérez, 
Àrea de Psicologia de l'Esport. Pla de Tecnificació Esportiva. 
Antonio Solanas, 
Àrea d'Estadística. Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. 
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Jordi Renom, 
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Resum 

Es va fer un estudi per comprovar les 
qualitats psicomètriques del qüestio
nari ICE (Inventari de Conductes de 
l'Entrenador) en base a l'original de 
Rushall (1985), modificat per Pérez, 
Hemandez i Segura (1988), amb una 
mostra de 1.600 qüestionaris proce
dents del Pla de Tecnificació Esporti
va a Catalunya. Es va trobar que la 
prova mesura només un factor, amb 
un elevat coeficient de fiabilitat 
(0.92); que la distribució és conforme 
a la corba normal, i que és sensible a 

tres variables: edat, tipus d'esport (in
dividual-col.lectiu) i lloc d'entrena
ment. 
Tot això sembla indicar que ens tro
bem davant d'una eina d'avaluació de 
la percepció pel grup o esportista del 
seu entrenador amb grans possibilitats 
tant en el treball aplicat com a nivell 
experimental. 

El pla de tecnificació 

És un programa desenvolupat pel Ser
vei d'Activitats de la Direcció General 

de l'Esport amb els objectius de pro
moure la tecnificació esportiva i d' es
tablir una estructura apropiada per tal 
d'obtenir una elevació progressiva de 
l'esport d'alt nivell. Es tracta d'un pro
grama intermedi entre la iniciació es
portiva i l'alta competició, el qual es 
realitza en programes d'alt rendiment 
de federacions, CAR, etc. 
En els Centres de Tecnificació és on 
es desenvolupen els programes per a 
cada esport amb els esportistes selec
cionats, i són dirigits per un equip de 
tècnics format per entrenadors, prepa
radors físics, etc. 
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La supervisió i el seguiment del pro
grama, així com l'assessorament i 
l'orientació dels tècnics dels Centres 
de Tecnificació, són les funcions dels 
Centres de Coordinació i Control 
(CCC), formats per un equip multidis
ciplinari on hi ha: un llicenciat en 
Educació Física (director), un metge, 
un psicòleg i un administratiu_ És en 
aquests CCC on es desenvolupa el 
programa d' intervenció psicològica 
per als esportistes que pertanyen als 
Centres de Tecnificació (CT). 
L'Àrea de Psicologia de l'Esport té 
com a objectiu principal proporcionar 
solucions de manera directa o indirec
ta a totes les necessitats d'ordre psico
lògic existents en el Pla de Tecnifica
ció. Això és el mateix que dir que es 
concep com una font de serveis als 
esportistes i entrenadors. 
Una de les eines que es fan servir per 
oferir aquests serveis és el qüestionari 
ICE. 

El qüestionari ICE 

ICE (Inventari de Conductes de l'En
trenador) 
Objectiu de la prova: 
Avaluar aspectes de conducta i carac
terístiques de l'entrenador d'un equip 
o grup esportiu, en base a l'opinió 
dels seus esportistes. 
Mesurar la distància que hi ha entre 
l'actitud real de l'entrenador i la de la 
imatge ideal d'entrenador. 
Descripció: 
La font d'aquest inventari és l'article 
The Coach Evaluation Questionaire 
(Rushall & Wiznuk, 1985). 
Aquest inventari consta de 36 ítems, 
confeccionats de manera que s'obté 
informació sobre els aspectes positius 
de la conducta de l'entrenador. 
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Únicament dos ítems no s'ajusten a 
aquest procediment: l'ítem 4 i l'ítem 
36. 
Fent els càlculs pertinents (x y Sx), 
n'obtenim el perfil, i es poden obser
var les puntuacions mitjanes que li 
atorguen els components del grup al 
seu entrenador, en aspectes de con
ducta manifestats durant l' entrena
ment i/o la competició. 
Es tracta de característiques desitja
bles, ideals. 
Ús: 
L'inventari proporciona un feedback 
immediat als entrenadors, i els ofereix 
informació referent a les percepcions 
que tenen respecte d'ell els seus es
portistes, referides a la seva tasca com 
a entrenador. 
Les puntuacions grupals donen les 
tendències generals i, per tant, indi
quen a l'entrenador quins aspectes 
són forts i quins cal que millori, se
gons l'opinió dels seus esportistes. 
Una altra utilitat de l'inventari és la 
possibilitat de fer-lo servir com a 
ajuda per avaluar entrenadors en in
vestigació. 
Una altra utilització de l'inventari és, 
un cop efectuada una primera avalua
ció, realitzar-ne una segona aplicació 
per comprovar si uns canvis en les 
seves conductes o metodologia han 
produït els efectes buscats o no. 
També té una altra utilitat, segons 
Rushall (1985): permet establir com
paracions entre diferents esports grà
cies al caràcter universal dels ítems. 

Text dels 36 ítems de l'ICE 

1. L'entrenador es dedica molt a 
l'esport. 

2. L 'entrenador té paciència. 
3. L'entrenador parla amb els espor-

tistes. 
4. L'entrenador diu paraules gruixu

des i mal educades. 
5. L'entrenador vesteix d'una mane

ra apropiada i és un exemple a se
guir pels esportistes. 

6. L'entrenador motiva i anima els 
esportistes. 

7. Els judicis de l'entrenador estan 
basats en raonament i són ben me
ditats. 

8. L'entrenador és dur i estricte. 
9. L 'aspecte físic de l'entrenador és 

un bon exemple per als esportis
tes. 

10. L'entrenador té sentit de I 'humor. 
11. Sento que puc confiar en l'entre-

nador. 
12. M'agrada l'entrenador. 
13. Respecto l'entrenador. 
14. L'entrenador s ' interessa per mi 

com a persona. 
15. L'entrenador sempre troba la ma

nera perquè l'esportista se senti bé 
amb ell mateix. 

16. Durant l'entrenament, l'entrena
dor permet que els esportistes 
facin conèixer les seves opinions. 

17. L'entrenador és un exemple posi
tiu a les competicions. 

18. L'entrenador es comporta amb es
portivitat en les competicions. 

19. En les competicions, l'entrenador 
es comporta esportivament amb 
els àrbitres. 

20. En les competicions, l'entrenador 
dóna confiança als jugadors. 

21. L'entrenador anima i fomenta ac
tivitats fora de les hores d'entrena
ment. 

22. L'entrenador s'interessa pels estu
dis O per la feina dels esportistes. 

23. L'entrenador fa sessions d'entre
nament organitzades. 

24. L 'entrenador manté l'autoritat du
rant les pràctiques o sessions. 
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25. L'entrenador fa un bon ús del 
temps disponible per a l'entrena
ment. 

26. L'entrenador treballa individual
ment amb cada esportista durant 
l'entrenament. 

27. L 'entrenador es preocupa per la 
salut i la seguretat dels esportistes 
durant l'entrenament. 

28. L'entrenador anima els esportistes 
perquè facin quaderns o apunts 
amb els quals puguin mesurar 
com milloren. 

29. L'entrenador s'assegura que cada 
esportista estigui preparat física
ment per a la competició. 

30. Les explicacions i les instruccions 
que dóna l'entrenador s'entenen i 
s'aprenen fàcilment. 

31. Després de qualsevol acció l'en
trenador et diu que ho has fet bé, 
però també t'indica aquelles parts 
que es poden millorar. 

32. L'entrenador sap com s'han d'en
senyar els exercicis o les habilitats 
difícils. 

33. L'entrendor estudia i es posa al 
dia en els mètodes de treball. 

34. L'entrenador sap quan cal fer ser
vir la disciplina i quan no. 

35. L'entrenador anima els esportistes 
quan fan bé alguna cosa. 

37. L'entrenador renya o s'enfada amb 
algú quan falla o comet errors. 

Objectiu de la investigació 

En un principi l'ICE pretén mesurar 
la distància a la qual es troba l'entre
nador de la imatge ideal de l'entrena
dor que té l'esportista. L'ICE és un 
qüestionari d'opinió i el seu ús s'ha 
limitat a l'observació ítem a ítem de 
les respostes d'un subjecte o d'un 
grup. La informació obtinguda és su-

ficient de cara a l'assessorament de 
l'entrenador i al coneixement dels 
possibles canvis d'opinió sobre ell 
mateix en una temporada. No obstant 
això, cal plantejar-se si és possible 
obtenir major informació de l'instru
ment per a unes mateixes dades i es
forç d'aplicació. 
L'objectiu s'aquesta investigació és 
comprovar les qualitats de l'ICE com 
a eina adequada per avaluar les opi
nions dels esportistes observant-ne 
tres aspectes bàsics de les dades que 
proporciona: unidimensionalitat, fia
bilitat-qualitat psicomètrica i relació 
amb altres variables externes al test. 

A. U nidimensionalitat 
Perquè l'ICE mesuri només un tret 
caldrà necessàriament una certa preci
sió de les dades que proporcioni per 
cada subjecte. Aquesta precisió entesa 
com a fiabilitat exigirà alhora la uni
dimensionalitat en les respostes dels 
subjectes davant dels 36 estímuls que 
se li presenten. 
Si es trobés la unidimensionalitat de 
l'ICE llavors la puntuació sumativa 
de cada subjecte tindria un sentit mè
tric evident. En cas contrari només hi 
ha dues possibilitats: 
a) Hi ha diverses dimensions latents 

identificables en els 36 ítems. 
L 'ICE seria llavors un qüestionari 
multidimensional relacionat amb 
la percepció-actitud davant l'en
trenador. 

b) En les dades no es manifesten es
tructures clares de resposta i, per 
tant, el qüestionari queda invalidat 
per al seu ús com a instrument de 
mesura. 

B. Qualitat psicomètrica i precisió de 
/' instrument 
Els paràmetres d'ítem hauran d'oferir 

un patró característic que proporcioni 
en conjunt una fiabilitat acceptable. 
De la mateixa manera, la distribució 
de puntuacions totals del subjecte 
haurà d'ajustar-se a la normalitat; lla
vors es podrà assumir una mesura en 
escala d'interval, objectiu principal 
de qualsevol anàlisi psicomètrica. 

C. Relació de ['ICE amb d'altres va
riables · 
Si trobéssim la unidimensionalitat i la 
fiabilitat de l'ICE, caldria plantejar-se 
si els resultats que proporciona són 
sensibles a tres variables: edat, tipus 
de pràctica (individual-equip) i zona 
on es troba el centre de tecnificació 
(província). 
Moltes altres variables podrien ser 
analitzades (sexe, centre de tecnifica
ció, nivell de pràctica, entrenador, 
etc.) no obstant això, per l'estructura 
de les dades i com a experiència 
pilot, ja que no s 'ha fet anteriorment, 
s'analitzaran les tres esmentades. 
Aquestes poden determinar la utilitat 
de l'instrument en grans grups i esta
blir les bases per a d'altres estudis. 

Procediment 

Descriptiu i comparació de dades 
Les dades que s 'han fet servir en 
aquesta investigació procedeixen dels 
qüestionaris aplicats per primera ve
gada durant la temporada 1989-1990 
en els diversos centres de tecnificació 
de les quatre províncies catalanes. 
Amb un total de 1.600 casos obtin
guts com a mostra inicial, distribuïts 
entre 14 especialitats esportives i 
edats entre els 11 i els 22 anys es va 
procedir a la revisió dels qüestionaris. 
D'aquests van ser descartats 21 per 
irregularitats importants en les res-
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postes anotades. Els 1.579 restants es 
van considerar vàlids per a les anàli
sis tot i que en diversos casos les op
cions "no ho sé" i "no ho entenc" res
taven dades als ítems. 
Després de la tabulació de les dades 
es va efectuar una anàlisi descriptiva 
de tres paràmetres d'ítem bàsics (Me, 
DS, mitjana; vegeu el gràfic 1) com
parant dos d'ells amb els resultats de 
l'experiència realitzada el 1989 amb 
499 individus (Pérez, 1989). 
Com a primera evidència es fa palesa 
la tendència a respondre de manera 
favorable a l'entrenador i per sobre de 
la mitjana teòrica (2.5) dels ítems 
(gràfic 1). 
Si s'aplica un altre estadístic de ten
dència central com és la Mediana, en 
comptes de la mitjana, es manté la 
mateixa tendència. 
El gràfic 2 reflecteix una majoria de 
valors Me=3 enfront de només cinc 
casos on se situa en 2 (ítems 8, 21, 
26,28 i 36) i només un en 1 (ítem 4). 
El primer grup d'ítems manifesta no
vament els seu baix valor d'opinió da
vant de l'entrenador mentre que els 
tres restants poden també reflectir la 
simple inexistència de les conductes 
que li assignen, a l'entrenador. 

Dimensionalitat del qüestionari 
Amb aquesta fmalitat es va procedir a 
l'aplicació de l'anàlisi de les Compo
nents Pricipals. Com que l'escala és 
ordinal aquesta anàlisi cal considerar
Ia únicament com una aproximació. 
Els resultats sobre el total de la mos
tra proporcionen 6 factors amb una 
variància explicada del 53.5 % de la 
qual el 30.4 % correspon al primer. 
El gràfic 3 mostra els valors de va
riància explicada per cada factor, 
amb una diferència notable a favor 
del primer, i a la part inferior els 
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Gràfic 1. 
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Gràfic 3. 
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successius quocients entre variàn
cies. 
La raó entre FI i F2 és 6, entre F2 i 
F3 1.1, etc. Així, tal com diuen diver
sos autors, aquesta última seqüència 
és una bona prova d'unidimensionali
tat (Hambleton & Swaminathan, 
1985; Lord, 1980), ja que manté una 
estructura on el primer quocient és 
superior a 3 i la resta, propers a la 
unitat (valors crítics admesos en 
aquestes tècniques). 
Quant a l'anàlisi per ítems, les càrre
gues sobre el primer factor proporcio
nen resultats interessants. El gràfic 4 
representa els valors de les càrregues 
o pesos en els 36 ítems. La majoria 
superen valors mínims establerts com 
0.30, i se situen a la franja que va de 
0.4 a 0.7. No obstant això, apareixen 
5 casos de baixa càrrega, tres dels 
quals molt notables que coincideixen 
amb els ítems de caràcter crític amb 
l'entrenador (4, 8 i 36). 
Com a primera conclusió destaca la 
tendència a la unidimensionalitat de 
l'inventari tot i que tres dels seus re
actius cal que siguin almenys revisats 
o descartats del conjunt. La puntua
ció directa del test indicarà així la si
tuació de cada subjecte en un sol tret, 
amb la qual cosa adopta un sentit 
que fins ara no tenia. 

Qualitat de l'instrument 
1. Fiabilitat i discriminació 
Es va procedir a l'anàlisi convencio
nal d'ítems i test (model de norma de 
grup). La taula 1 resumeix els estadís
tics principals obtinguts. Destaca 
l'elevada fiabilitat de la prova (Coefi
cient Alpha de 0.92) si tenim en 
compte que normalment es considera 
apreciable un valor superior a 0.80; i 
l'error estàndard de mesura (SEM de 
0.12). Cal observar que aquests resul-

73 



- ----- Apunts: Educació Física i Esports , 1990 (24) 69-78 -------------------------------

Gràfic 3. 

35 ............. .. .... . ...... . . . . ...................... . ... . ........ . 

30 ....... 30.4 ...... ..... ..... ....... -( :§: ~~A:.::" ) 
25 ..... .. .... . ...... . .. ..... • • .....•.•.................. .. ......... 

IS . . . . . . . . . . . . .. . ........... . ... . .... . . . • • • •.........••............ 

10 

4 

FI 

Gràfic 4. 

ICE: CÀRREGUES DE PRIMER FACTOR 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

8! 0.6 

o 
~ 0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 u .. , .. ---,···· · · · · · · · ·· ················· · ············ 
0.0 

o 15 20 25 30 35 

íTEMS 

successius quocients entre variàn
cies. 
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F3 1.1, etc. Així, tal com diuen diver
sos autors, aquesta última seqüència 
és una bona prova d'unidimensionali
tat (Hambleton & S waminathan , 
1985; Lord, 1980), ja que manté una 
estructura on el primer quocient és 
superior a 3 i la resta, propers a la 
unitat (valors crítics admesos en 
aquestes tècniques). 
Quant a l'anàlisi per ítems, les càrre
gues sobre el primer factor proporcio
nen resultats interessants. El gràfic 4 
representa els valors de les càrregues 
o pesos en els 36 ítems. La majoria 
superen valors mínims establerts com 
0.30, i se situen a la franja que va de 
0.4 a 0.7. No obstant això, apareixen 
5 casos de baixa càrrega, tres dels 
quals molt notables que coincideixen 
amb els ítems de caràcter crític amb 
l'entrenador (4,8 i 36). 
Com a primera conclusió destaca la 
tendència a la unidimensionalitat de 
l'inventari tot i que tres dels seus re
actius cal que siguin almenys revisats 
o descartats del conjunt. La puntua .. 
ció directa del test indicarà així la si .. 
tuació de cada subjecte en un sol tret, 
amb la qual cosa adopta un sentit 
que fins ara no tenia. 

Qualitat de l'instrument 
1. Fiabilitat i discriminació 
Es va procedir a l'anàlisi convencio
nal d'ítems i test (model de norma de 
grup). La taula 1 resumeix els estadís
tics principals obtinguts. Destaca 
l'elevada fiabilitat de la prova (Coefi
cient Alpha de 0.92) si tenim en 
compte que normalment es considera 
apreciable un valor superior a 0.80; i 
l'error estàndard de mesura (SEM de 
0.12). Cal observar que aquests resul-
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tats vénen referits en la mateixa esca
la on s'inscriuen les respostes del sub
jecte, és a dir, d'I a 4. Mitjana de sub
jecte i d'ítem es poden col.locar a la 
mateixa escala. Els estadístics més re
presentatius de l'ICE són: 
La mitjana total indica altre cop la 
tendència dels esportistes de puntuar 
alt i de manera homogènia. Quant a 
l'anàlisi per ítems el gràfic 5 repre
senta els valors de discriminació dels 
36 ítems, l'estructura és similar a la 
de càrregues factorials (gràfic 4). Així 
la mitjana de discriminació del test és 
0.51 i informa un altre cop de la seva 
tendència a la unidimensionalitat. 
2. Anàlisi de missings o omissions 
Un factor determinant en l'anàlisi de 
l'ICE són les dues alternatives que s' ofe
reixen a l'esportista quan dubta sobre la 
seva resposta a l'ítem. Si tractem aques
tes categories, "no ho sé" "no ho en
tenc", com a omissions obtenim una dis
tribució de freqüències d'aparició-ítem 
que porta a qüestionar la seva interferèn
cia en la interpretació dels resultats. 
En el gràfic 5 s'inclou aquest element. 
S 'hi assenyalen diversos ítems de fre
qüència d'omissió elevada. El que po
dria ser un greu obstacle en l'estimació 
de la qualitat del reactiu sembla que no 
es produeix ja que els ítems 7, 14 i 19 
no es troben entre els que afecten la 
dimensionalitat del test. 
Això reafirma la falta d 'utilitat dels 
ítems de baixa discriminació i aconsella 
la revisió dels que causen alta freqüèn
cia de dubte i d'incertesa en els atletes. 
4.3.3. Variabilitat dels ítems 
Els paràmetres de dispersió i grau d'acord 
(mitjana) s'exposen a continuació, a la 
taula 2. El primer indica la posició del 
conjunt d'individus davant de cada situa
ció i el segon el seu nivell d'acoro amb 
l'afinnació assolida en l'ítem. 
Tot i que també forma part de l'anàlisi 
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Taula 1. ESTADíSTICS ICE 

Puntuació promig 
Variança 
Dier. Mitja 
Skewness 
Curtosi 

2.972 
0.189 
0.516 

-0.386 
-0.008 

descriptiva d'ítems la revisió d'aquests 
paràmetres s'efectua ara en conjunt amb 
els de discriminació i càrrega. El gràfic 1 
ja incloïa les mitjanes d'ítem del 1990 i a 
continuació el gràfic 6, els valors de dis
persió per al conjunt d' ítems. 
S'observa com set ítems en especial 
(9, 16, 21, 22, 26, 28 i 36) apareixen 
com els més variables quant a les opi
nions dels esportistes. Davant d'això la 
resta de l'escala se situa de forma ho
mogènia en una franja entre 0.5 i 0.75. 
Màxima dispersió (Desacord) 

Punt. MúIima 
Punt. Màxima 
Mitjana (C50) 
Alpha (Fiab.) 
SEM 

1.294 
4.000 
3.000 
0.920 
0.123 

ítem 9: Aspecte físic com a exemple. 
ítem 16: Possibilitat d'opinar durant 
l'entrenament. 
ítem 21: L'entrenador anima i fomen
ta altres activitats. 
ítem 22: L'entrenador s'interessa pels 
estudis, per la feina. 
ítem 26: Treball individual en l'entre
nament. 
ítem 28: Quaderns per al seguiment 
propi. 
ítem 36: L'entrenador s'enfada per 
les males actuacions. 

Gràfie 5. 

ICE: VALORS DE DISCRIMINACiÓ 
Y DE OMISSiÓ (N=1579) 
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D'això deduïm que l'escala és força 
homogènia en general. I no es pot 
considerar la variabilitat extrema ex
plicació de l'escassa discriminabilitat 
dels ítems 4, 8 i 36. 
4. Normalitat 
Així, considerant que la fiabilitat i 
l'error de mesura de la prova confir
men la qualitat psicomètrica de l'ins
trument només ens falta, en aquest 
apartat, comprovar el seu caràcter mè
tric. Per a això, s'aplica la prova de 
normalitat en la distribució de freqüèn
cies de puntuacions dels subjectes. El 
gràfic 7 representa aquestes dades que 
presenten ajustament a la llei normal. 
Considerant que la longitud actual del 
test és de 33 ítems només s'observa 
una lleugera disminució de la variàn
cia de les puntuacions, mentre que 
roman en constant en els primers de
cimals tant el coeficient de fiabilitat 
com la puntuació mitjana. 

Relació de l'ICE amb altres variables 
Amb les garanties d'unidimensionalitat 
i qualitat com a instrument psicomètric, 
l'ICE es mostra com una prova útil en 
el mesurament de l'opinió que tenen els 
esportistes del seu entrenador. Encara 
que no s'analitzés en profunditat, i de 
manem estadística, la validesa del qües
tionari (validesa de Criteri, validesa de 
Construcció) assumirem en base als tre
balls del seu autor (Rushall, 1985) la 
validesa de contingut de la prova. 
En aquest punt, cal plantejar-se tota 
una sèrie de possibles relacions i in
fluències entre el tret mesurat i altres 
variables personals i situacionals im
plicades en l'entrenament. 
S 'han escollit per a aquest estudi 
només tres variables rellevants: edat, 
modalitat de pràctica i província. 
1. Edat 
Es va fer una anàlisi no-paramètrica 

Taula 2. DIFICULTAT I DISPERSIÓ 

Mitja Var 
ítem 1 3.15 0.55 ítem 13 
ítem 2 2.86 0.66 ítem 14 
ítem 3 3.17 0.59 ítem 15 
ítem 4 1.41 0.52 ítem 16 
ítem 5 3.12 0.72 ítem 17 
ítem 6 3.19 0.66 ítem 18 
ítem 7 3.04 0.59 ítem 19 
ítem 8 2.21 0.76 ítem 20 
ítem 9 2.79 0.88 ítem 21 
ítem 10 2.89 0.79 ítem 22 
ítem 11 2.99 0.80 ítem 23 
ítem 12 3.02 0.69 ítem 24 

Mitja Var Mitja 
3.17 0.53 ítem 25 3.25 
2.71 0.71 ítem 26 2.09 
2.88 0.66 ítem 27 3.14 
2.62 0.80 ítem 28 2.09 
3.03 0.74 ítem 29 3.16 
3.31 0.56 ítem 30 3.15 
3.21 0.62 ítem 31 3.21 
3.24 0.69 ítem 32 3.04 
2.42 0.96 ítem 33 3.23 
2.52 0.99 ítem 34 3.14 
3.19 0.67 ítem 35 3.15 
3.04 0.64 ítem 36 2.00 

Interval 1: d'lI a 14 anys. 
Interval 2: de 15 a 18 anys. 
Interval 3: de 19 a 22 anys. 

Var 
0.65 
0.85 
0.71 
1.30 
0.73 
0.57 
0.69 
0.64 
0.61 
0.60 
0.68 
0.85 

mitjançant la tècnica H de Kruskall
Wallis per estudiar la possible exis
tència de relació entre l'edat i la pun
tuació en els diferents ítems. 
El gràfic 8 mostra el grau de signifi
cació entre les mitjanes obtingudes en 
cadascun dels 36 ítems per a quatre 
intervals d'edat denominats: 

Les barres horitzontals indiquen el gmu 
de significació de la diferència observada 
entre els intervals i la notació final, a la 
dreta, i els grups s'ordenen segons la seva 
majoro menor puntuació en els ítems. 

Gràfic 6. 
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A les abscisses s'inclouen 5 intervals 
que agrupen els possibles nivells de 
significació. Així, com més longitud 
presenti cada barra/ítem (de les orde
nades) més destacable és la diferència 
d'opinió en aquell ítem entre edats; i 
sempre major en la primera franja 
d'edat anotada. 
Els dos primers intervals, a les abscis
ses a l'esquerra, indiquen que no hi 
ha diferència entre edats, i a partir del 
tercer fins al cinquè la diferència ja és 
significativa i progressiva. Com a 
exemple, l'ítem 30 no presenta dife
rència de respostes entre edats mentre 
que el 32 sí i d'una manera molt relle
vant. L'interval d'edat 1, entre 11 i 14 
anys, és el que puntua més alt, seguit 
del 2 i del 3 successivament. 
Excepte els Ítems l, 3, 8, 10, 18, 19, 
20, 26, 27, 28, 30, 31 i 36, la resta 
presenta diferències significatives 
entre edats. En aquests 23 casos, 
l'ordre entre les edats és quasi el ma
teix; a la majoria dels casos, els atle
tes més joves són els que en tenen 
una opinió més favorable. De la ma
teixa manera, la seqüència entre les 
edats, encara que no s 'ha analitzat, és 
quasi sempre la mateixa i va de 
menor a major edat. Davant d'aquests 
resultats és possible afirmar que hi ha 
una tendència més forta a valorar més 
positivament l'entrenador entre els es
portistes més joves. Aquest resultat 
era previsible si tenim en compte el 
valor de la variable recolzament so
cial segons Roberts (1986). El seu 
valor major es trobaria mitjançant un 
estudi puntual de cada ítem juntament 
amb l'examen detallat en els intervals 
d'edat, i respecte a criteris externs. 
Concloem que l'ICE es mostra molt 
sensible a la variable edat de la qual 
cosa es deriva automàticament una 
primera conclusió: en cas de fer servir 
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Gràfic 7. 

DISTRIBUCiÓ DE PUNTUACIONS 
OBTINGUDA EN ICE (33 íTEM S, N=1579) 
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Gràfic 8. 

DIFERÈNCIA NO SIGNIFICATIVA DIFERÈNCIA SIGNIFICATIVA 

1 1/3/2 
2 3/1/2 
3 1/3/2 
4 2/311 
5 . 112/3 
6 1/3/2 
7 1/3/2 
8 2/1/3 
9 112/3 

10 112/3 
11 1/3/2 
12 1/3/2 
13 1/3/2 
14 112/3 
15 . 112/3 
16 3/1/2 
17 112/3 
18 1/3/2 
19 1/2/3 
20 1/2/3 
21 1/2/3 
22 1/2/3 
23 1/2/3 
24 112/3 
25 112/3 
26 3/2/1 
27 112/3 
28 112/3 
29 1/2/3 
30 1/3/2 
31 112/3 
32 112/3 
33 112/3 
34 112/3 
35 112/3 
36 2/1/3 

O Igualo menor " 0.0001 
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A les abscisses s'inclouen 5 intervals 
que agrupen els possibles nivells de 
significació. Així, com més longitud 
presenti cada barra/ítem (de les orde
nades) més destacable és la diferència 
d'opinió en aquell ítem entre edats; i 
sempre major en la primera franja 
d'edat anotada. 
Els dos primers intervals, a les abscis
ses a l'esquerra, indiquen que no hi 
ha diferència entre edats, i a partir del 
tercer fins al cinquè la diferència ja és 
significativa i progressiva. Com a 
exemple, l'ítem 30 no presenta dife
rència de respostes entre edats mentre 
que el 32 sí i d'una manera molt relle
vant. L'interval d'edat 1, entre 11 i 14 
anys, és el que puntua més alt, seguit 
del 2 i del 3 successivament. 
Excepte els ítems 1, 3, 8, 10, 18, 19, 
20, 26, 27, 28, 30, 31 i 36, la resta 
presenta diferències significatives 
entre edats. En aquests 23 casos, 
l'ordre entre les edats és quasi el ma
teix; a la majoria dels casos, els atle
tes més joves són els que en tenen 
una opinió més favorable. De la ma
teixa manera, la seqüència entre les 
edats, encara que no s 'ha analitzat, és 
quasi sempre la mateixa i va de 
menor a major edat. Davant d'aquests 
resultats és possible afirmar que hi ha 
una tendència més forta a valorar més 
positivament l'entrenador entre els es
portistes més joves. Aquest resultat 
era previsible si tenim en compte el 
valor de la variable recolzament so
cial segons Roberts (1986). El seu 
valor major es trobaria mitjançant un 
estudi puntual de cada ítem juntament 
amb l'examen detallat en els intervals 
d'edat, i respecte a criteris externs. 
Concloem que /' ICE es mostra molt 
sensible a la variable edat de la qual 
cosa es deriva automàticament una 
primera conclusió: en cas de fer servir 
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DISTRIBUCiÓ DE PUNTUACIONS 
OBTINGUDA EN ICE (33 íTEMS, N=1579) 
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DIFERÈNCIA NO SIGNIFICATIVA DIFERÈNCIA SIGNIFICATIVA 

1 1/3/2 
2 3/1/2 
3 1/3/2 
4 2/3/1 
5 . 1/213 
6 1/3/2 
7 1/3/2 
8 211/3 
9 11213 

10 1/213 
11 1/3/2 
12 1/3/2 
13 1/3/2 
14 1/213 
15 . 1/213 
16 3/1/2 
17 1/213 
18 1/3/2 
19 1/213 
20 1/213 
21 1/2/3 
22 1/213 
23 1/213 
24 1/213 
25 1/213 
26 3/211 
27 1/213 
28 1/213 
29 1/213 
30 1/3/2 
31 1/213 
32 1/213 
33 1/213 
34 112/3 
35 1/213 
36 211/3 

O Igualo menor a 0.0001 
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perfils durant l'assessorament a un 
entrenador cal considerar l'edat de 
l'equip o grup examinat ja que això 
detenninarà en part diferències res
pecte a perfils generals construïts a 
partir de mostres diferents. 
Una altra alternativa és crear taules de 
barems per edats. 
2. Modalitat de pràctica 
Es va aplicar la tècnica U de Mann
Whitney per estudiar la relació entre 
el tipus d'esport i la puntuació obtin
guda en els ítems. 
Amb la mateixa estructura que en el 
cas anterior, el gràfic 9 expressa els 
nivells de significació de les diferèn
cies entre els valors representatius de 
les respostes obtinguts per cada ítem 
en els esports individuals enfront dels 
d'equip. 
Tretze ítems presenten una semblança 
completa davant d'aquesta variable. 
La resta es distribueixen entre els ni
vells de significació elevats i només 
tres es troben en una zona ambigua. 
En general, la pràctica individual 
ofereix una major valoració de l'en
trenador, només en els ítems 4 i 36 
s'inverteix aquesta situació i coinci
deix de nou amb les anomalies implí
cites vistes en aquests reactius. 
Com en la variable edat, aquestes pri
meres observacions aconsellen una 
revisió dels ítems més sensibles a la 
modalitat de pràctica per tal de matit
zar els valors normatius que s'utilit
zen en les avaluacions de grups, 
equips, etc. 
3. Província 
Hi ha alguna relació entre les respos
tes de l'ICE i la situació geogràfica 
on viuen i entrenen els esportistes i 
els entrenadors implicats en els cen
tres enquestats? 
Unes altres variables poden semblar 
més importants que la descrita a 
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l 'hora d'observar el comportament de 
l'ICE. Com que l'objectiu actual és 
comprovar la sensibilitat de l'instru
ment, és interessant acabar aquest 
apartat analitzant un factor que apa
rentment no hauria d'oferir diferèn
cies tan pronunciades com en les dues 
variables anteriors. 
Es va fer una anàlisi de la possible re
lació entre la província i la puntuació 
dels ítems mitjançant la tècnica H de 
Kruskall-Wallis eliminant de la mos
tra les respostes dels subjectes que 
practiquen esport col.lectiu. Això és 
així pel fet que en algunes províncies 
únicament es practiquen esports indi
viduals en els centres enquestats i la 
influència d'aquesta variable és im
portant, tal com s'acaba d' il.lustrar 
més amunt. 
Curiosament, el gràfic 10 mostra una 
situació encara més sorprenent que 
les obtingudes en edat i tipus de pràc
tica. 
Excepte 9 ítems, la resta de l'escala 
mostra diferències significatives en 
les respostes dels esportistes segons 
la província en la qual es trobin: 
En 1 ítem de l'ICE apareix la provín
cia de Barcelona en primer lloc. Amb 
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això ens mena a una conclusió inte
ressant: hi ha una diferència marcada 
entre les respostes de les províncies 
sempre aJavor de Tarragona, Girona 
i Lleida per aquest ordre (Tarragona 
11 ítems, Girona 9 ítems, Lleida 6, 
Barcelona 1 ítem i 9 ítems no signifi
catius). 
Aquest resultat hauria de ser revisat 
considerant altres variables que parti
cipen de les pràctiques que es desen
volupen a cada província (edat, sexe, 
modalitat, nivell, etc.). 
Podem dir que d'aquest darrer apartat 
es deriven dues grans conclusions: 
1. Sensibilitat de l'escala davant va
riables implicades en l'entrenament. 
2. Possibilitat d'obtenir perfils norma
tius fiables adequats als casos més 
importants. 

Conclusions 

Com que ja s 'han anat comentant les 
conclusions derivades de cada anàlisi 
en cada apartat del treball, aquí ens li
mitarem a fer-ne un resum breu. 
Ens trobem davant d'una prova que ha 
demostrat ser unidimensional, això és, 

avalua un aspecte únic; és un bon ins
trument psicomètricament parlant, 
amb una fiabilitat elevada i conforme 
a una corba normal, per tant, amb una 
puntuació directa amb sentit i fiable. 
Proposem una nova escala eliminant 3 
ítems (4, 8 i 36) sobre l'original pre
sentada per tal que l'instrument tingui 
més qualitat. 
A més, la prova és sensible a tres va
riables: edat, tipus d'esport i lloc 
d'entrenament. 
Hi ha, doncs, la possibilitat de crear 
barems en base a aquestes variables 
si es considera necessari i útil. 
Per a l'elaboració de resultats en la 
pràctica habitual es pot procedir en el 
futur de la manera següent: 
1. Obtenir la puntuació total per en
trenador respecte a la distribució em
pírica en centils. 
2. La puntuació total en mediana dóna 
a l'entrenador l'esportista "modal", i 
el centil corresponent a la mediana 
situa l'entrenador en la distribució em
pírica. 
3. Les desviacions semiinterquartil 
(Q3-Ql/2) donen la dispersió de les 
puntuacions dels subjectes del grup 
(valor normal 1.4). 
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Resum 

A partir de la defmició de Biomecàn
cia pretenem introduir el lector en un 
altre dels camps d'aplicació d'aquesta 
ciència, l'Ergonomia. 
L'Ergonomia es caracteritza per ser 
una tecnologia multidisciplinària que 
vol enfocar el problema de l'home i el 
seu treball des d'una perspectiva glo
bal, aplicant també els coneixements 
de la Biomecànica, denominada en 
aquest cas ocupacional. 
Dels estudis que s 'han dut a terme en 
Biomecànica ocupacional, cal desta
car-ne una sèrie de conclusions que 
s'enumeren en aquest treball. 
Malgrat que les investigacions ergonò
miques es van iniciar amb la fmalitat 
d'incrementar el rendiment i evitar fa
tigues i lesions en el treball industrial, 

cada cop són més nombrosos els estu
dis que incideixen sobre el treball do
mèstic. Nosaltres, mirant de donar a la 
casa el valor que es mereix des d'una 
perspectiva ergonòmica, hem pretès 
fer una reflexió biomecànica en dues 
activitats (escombrar i asseure's) que 
sovint tenen lloc a les nostres llars. 

Introducció 

D'acord amb la defmició acceptada 
de manera més àmplia, la Biomecàni
ca estudia els sistemes biològics apli
cant els principis i els mètodes de la 
Mecànica (part de la Física que estu
dia el moviment i les forces que el de
terminen). 
En el camp de l'activitat física i de 
l'esport es reconeix habitualment la 

importància de la Biomecànica quan 
es pretén explicar les altes quotes del 
rendiment esportiu. Els moviments 
més eficaços d'un esport i per a un 
determinat esportista tenen una expli
cació a través de la Biomecànica; i, 
alhora, analitzant biomecànicament 
l'esportista en el seu esport podem 
arribar al que seria la seva tècnica 
ideal de moviment, no per imitació 
d'altres de major "performance", sinó 
basant-nos en coneixements biològics 
i físics. 
La Biomecànica no adquireix tanta 
importància quan, tot i estar en el 
camp de l'activitat física i de l'esport, 
no es relaciona directament amb l'alt 
rendiment esportiu. Tanmateix, i des 
del nostre punt de vista, la Biomecà
nica interessa al docent de l'educació 
física i de l'esport ja que li dóna una 
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base sòlida per comprendre el movi
ment humà a partir de l'anàlisi biome
cànica d'habilitats i destreses bàsi
ques. 
Són molt menys coneguts altres 
camps d'aplicació biomecànica no re
lacionats directament amb l'esport i 
els seus moviments. No obstant això, 
hi ha d'altres àrees interessants rela
cionades amb el moviment del cos on 
es fan servir els principis i els mèto
des de la Mecànica: Ortopèdia, Reha
bilitació, Control neuromuscular, Er
gonomia, etc., (Roy et Lagassé, 
1976). 
Hem escrit aquest treball amb la in
tenció d'acostar el lector a l'Ergono
mia i per desxifrar-hi les seves rela
cions amb la Biomecànica. 

L'ergonomia 

L'Ergonomia, com a estudi de l'home 
en el treball, va néixer el 1949 quan 
es va crear a Londres la primera so
cietat ergonòmica: Ergonomics Rese
ach Society. 
Els principis d'aquesta nova discipli
na van sorgir quan la mà d'obra en el 
treball va començar a ser un recurs 
escàs. Fins la Primera Guerra Mun
dial la capacitat d'una persona per tre
ballar es considerava esgotable i la 
malaltia o dolència professional era 
recompensada amb l'acomiadament 
(Tichauer, 1976). En el món laboral, 
la màquina es construïa independent
ment de les característiques de l' ope
rari que havia de manejar-la, per la 
qual cosa era necessari seleccionar els 
més aptes i sotmetre'ls a un període 
de formació. 
Per a alguns l'Ergonomia comença 
realment amb la Segona Guerra Mun
dial quan un grup multidisciplinari 
d'experts, contractats pel govern bri
tànic, estudien diversos temes sobre 
l'adaptació de la màquina a l'home 
(Harnmond, 1978). Des d'aquesta 
època s 'han pres nombroses mesures 
antropomètriques, fisiològiques i psi
cològiques que han permès al dissen
yador d'adaptar les màquines i les 
eines a l 'home mitjà. 
Contemporàniament, ens trobem en 
una nova etapa de l'Ergonomia, on no 
es pretén d'adaptar l 'home a la màqui
na ni la màquina a l 'home, sinó que 
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s'analitza el sistema globalment com 
un tot (Riera, 1982). De vegades, en 
aquesta interacció prevaldrà l'home a 
la màquina i aquesta s'adaptarà a les 
necessitats de l'operari; en d'altres 
casos, resultarà més rendible ensenyar 
l'home a treure rendiment de la màqui
na, evitant-li alhora qualsevol fatiga o 
lesió. Els estudis que tracten de perfec
cionar el treball s 'han de centrar en el 
sistema home-màquina, és a dir, res
pectar tant les característiques de 
l 'home com les de les màquines, inten
tant d'adaptar-les entre si tenint en 
compte el criteri d'augmentar al 
màxim els resultats globals del sistema 
(Montrnollin, 1970). 
Actualment, l'Ergonomia es caracte
ritza pel fet de ser una tecnologia ne
cessàriament multidisciplinària que 
procura enfocar el problema de 
l'home i del seu treball des d'una 
perspectiva global, aplicant els conei
xements que es deriven de les cièn
cies bàsiques: Física, Biologia, Psico
logia i Sociologia. 

La biomecànica ocupacional 

Quan les ciències de la Física i de la 
Biologia s'interrelacionen sorgeix la 
Biomecànica, i aquesta, com a tal 
també pot contribuir al coneixement 
ergonòmic. En els congressos interna
cionals de Biomecànica hi ha una sec
ció denominada Occupational Biome-

chanics (Biomecànica Ocupacional) 
que tracta de la part de l'Ergonomia 
relacionada amb la Biomecànica. 
Al començament, va ser poca la in
fluència de la Biomecànica en el 
camp laboral. Unes altres disciplines 
com la Fisiologia i la Psicologia van 
tenir un pes molt més gran en els es
tudis ergonòmics i això era, bàsica
ment, a causa d'una manca de meto
dologia de la Biomecànica. El 
desenvolupament de la Biomecànica 
experimental i l'aparició de nous ins
truments d'investigació van afavorir 
l'estudi biomecànic de l'home en el 
treball. Des de llavors, la Biomecàni
ca ocupacional té molt a dir en l'estu
di de la fatiga, el baix rendiment i la 
lesió del treballador. Si els movi
ments que requereix el medi extern 
(eines, màquines, estris, ... ) no són 
compatibles amb els possibles movi
ments en el medi intern biològic, sor
geix primer la fatiga, després el baix 
rendiment i finalment la lesió. 
Els pioners de la Biomecànica ocupa
cional, entre d'altres, van ser Lunder
vold (1951), el qual va fer un estudi 
electromiogràfic sobre la postura i la 
manera de treballar de les mecanògra
fes (aquest va ser, potser, la primera 
anàlisi biomecànica en una situació 
habitual de treball), i Basmajian 
(1962), que va escriure el primer trac
tat d'electromiografia aplicat a l'estu
di del moviment humà. 
El protocol d'investigació biomecàni-

Figura 1. PERFIL BIOMECÀNIC D'UN MOVIMENT LABORAL D'EXTENSIÓ 
DEL CANELL EN TRES SITUACIONS: NORMAL, TENOSINOVITIS I FATI
GA (DE TlCHAUER, 1974). 

NORMAL TENOSYNOVITIS 



ca de l'Ergonomia inclou, habitual
ment, l'enregistrament de desplaça
ments, velocitats i acceleracions de 
determinats punts anatòmics, així 
com els desplaçaments angulars, ve
locitats i acceleracions de segments 
corporals respecte d'altres. Aquests 
enregistraments, que s'aconsegueixen 
generalment per electrogoniòmetres, 
s'obtenen simultàniament als enregis
traments electromiogràfics dels mús
culs que interessin. El traç poligràfic 
resultant és el que alguns autors deno
minen perfil biomecànic (figura I). 

Investi~acions en 
biomecanica ocupacional 

Són pocs els treballs en llengua catala
na o castellana sobre Biomecànica 
ocupacional. La majoria de les investi
gacions s 'han fet en països, com els 
nòrdics i els Estats Units, amb un 
renda per càpita elevada i on la qualitat 
de vida és un tema d'interès general. 
Després que nombrosos estudis bio
mecànics hagin analitzat els elements 
que componen els moviments bàsics 
de qualsevol tasca industrial, s'és en 
condicions de treure unes conclusions 
aplicables a la majoria de situacions 
laborals. No totes les conclusions són 
aplicables a totes les situacions, però 
tanmateix, aquests pre-requisits no 
poden ser violats sense que es pro
dueixi una baixa productivitat, una 
absència de benestar i, fins i tot, una 
lesió professional (Tichauer, 1973). 
Les conclusions principals a què arri
ben aquests estudis són les següents: 
1. Cal minimitzar els moments de 
força que actuen sobre la columna. 
L'estrès sobre la musculatura de l'es
quena depèn tant del pes que se subje
ta com de la seva distància a l'eix de 
gir. Una caixa de 60 x 60 de 8 quilos 
de pes és, funcionalment, tan pesada 
com un barrell de metall de 16 quilos 
enganxat al cos (figura 2). 
2. Cal minimitzar els moments de 
força que actuen sobre l'articulació 
escàpulo-humeral. Per exemple, quan 
s'està assegut en una cadira i s 'ha de 
manipular alguna cosa situada a dalt o 
lluny s'obliga el deltoide a actuar 
continuadament, amb la qual cosa es 
produeix fatiga. 
3. Cal evitar inclinar el tronc cap en-

Figura 2. LES COLUMNES VERTEBRALS DELS SUBJECTES 1 12 SUPORTEN 
LA MATEIXA CÀRREGA TOT I SOSTENINT PESOS DIFERENTS. 

8kg. 

. , 
dO 

davant o lateralment perquè el pes del 
cos i el cap no contribueixin a aug
mentar la tensió sobre els músculs de 
l'esquena. 
4. Cal evitar comprimir els teixits 
tous per tal de no comprometre la irri
gació a les respectives regions corpo
rals. Asseure's en una cadira alta 
sense el recolzament dels peus provo
ca una compressió de les cuixes i con
següentment una perturbació de la 
irrigació sanguínia. 
5. Cal evitar vibracions a freqüències 
crítiques que produeixin reaccions en 
l'organisme com visió borrosa, mal 
d'esquena i disfunció respiratòria. 
6. Cal tenir cura del disseny de les ca
dires de treball per evitar magola
ments i dolors a determinades àrees 
de l'esquena. S'ha comprovat que la 
diferència entre una cadira ben dis
senyada i una que ho és, segons crite
ris anatòmics i miogràfics, és, aproxi
madament, de quaranta minuts menys 
de treball productiu al dia. 
7. Cal evitar concentrar el pes en peti
tes estructures anatòmiques. Com 

16 kg. 

més petita sigui la superfície, la pres
sió augmenta afavorint la producció 
de microtraumatismes. 
8. Cal evitar l'adducció de canell jun
tament amb la supinació de l'avant
braç (desviació ulnar). Això redueix 
espectacularment les lesions de canell 
quan es fan servir les alicates o el tor
navís (figura 3). 

Aplicacions quotidianes de la 
bIOmecànica ocupacional 

Malgrat que les investigacions ergo
nòmiques es van iniciar amb la finali
tat d'incrementar el rendiment i 
d'evitar fatigues i lesions en el treball 
industrial, cada cop són més nombro
sos els estudis que incideixen sobre el 
treball domèstic o sobre moltes acti
vitats quotidianes que no tenen res o 
poc a veure amb el treball, com són 
conduir un cotxe o reposar adequada
ment en una butaca. La relació entre 
l 'home i la màquina no s 'hauria 
d'ajustar exclusivament a l'àmbit in-
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Figura 3. ÉS MILLOR DOBLEGAR LES ALICATES QUE NO EL CANELL. COMPARACIÓ DE GRUPS D'ENTRENA
DORS EN MUNTATGES ELECTRÒNICS: AMB LES ALICATES DOBLEGADES (CANELL RECTE). LA POBLACIÓ 
TREBALLADORA S'ESTABILITZA DURANT LA SEGONA SETMANA D'ENTRENAMENT; AMB EL CANELL EN 
DESVIACIÓ ULNAR S'OBSERVA UN INCREMENT GRADUAL DE LES LESIONS (DE TICHAUER, 1973). 
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dustrial, i hauria d'abraçar totes les si
tuacions en les quals l'home interac
tua amb algun instrument o amb al
tres homes (Riera, 1982). Hauria de 
constituir tema ergonòmic tant el co
neixement de l'home en el treball 
com en l'oci (Shackel, 1980), inclo
ent-hi, per tant, les relacions que 
tenim amb telèfons, raquetes de ten
nis, màquines d'escriure, llibres de 
text, etc. 
Cada cop és més gran el temps d'oci i, 
per tant, tenim més possibilitats de re
lacionar-nos amb estris i màquines 
fora de la feina. Entre altres ambients, 
la llar és cada vegada més sovintejada, 
sigui perquè la jornada laboral es re
dueix o perquè les nostres cases són 
cada dia més acollidores i ens oferei
xen més possibilitats d'oci (lectura, te
levisió, ordinador, bricolatge, etc.). A 
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més, a casa fem una sèrie de treballs fí
sics relacionats amb una colla d'estris 
com són el fregador, l'escombra, les 
escales, etc. Nosaltres, mirant de donar 
a la llar el valor que es mereix des 
d'una perspectiva ergonòmica, hem 
pretès fer una reflexió biomecànica 
sobre dues activitats: escombrar i as
seure' s, que sovint tenen lloc a casa. 

Biomecànica d'escombrar 
És freqüent trobar persones que es 
queixen de molèsties a l'esquena 
quan fan tasques domèstiques com es
combrar, i són primordialment els 
més alts els que tenen més problemes. 
Una persona amb un mànec d'escom
bra adaptat a la seva estatura pot es
combrar amb la columna recta i alho
ra mantenir una bona distància 
d'abast amb l'escombra (figura 4.2). 

En canvi, la persona alta que no troba 
en el mercat una escombra adaptada a 
la seva estatura ha d'escollir entre 
disminuir la distància d'abast amb 
l'escombra (figura 4.3) o flexionar el 
tronc cap endavant (figura 4.4). I com 
que la persona alta no vol passar més 
temps escombrant que els altres opta, 
generalment, per inclinar el troc cap 
endavant i així pot complir les tas
ques amb celeritat. Com ja hem as
senyalat a l'apartat 4.3, cal evitar in
clinar el tronc cap endavant ja que 
això contribueix a sobrecarregar els 
músculs extensors de la columna. 
Aquests músculs són precisos i poc 
potents ja que són dissenyats per a 
l'ajustament dinàmic de l'actitud 
erecta, i quan se'ls fa treballar cons
tantment contra una força superior 
per a la qual són dissenyats es fati-



Figura 4. LA PERSONA BAIXA (2) ABAST A MÉS AMB UNA ESCOMBRA D'ALÇADA NO REGULABLE QUE LA PER
SONA ALTA (3). QUAN LA PERSONA ALTA VOL ABASTAR TANT COM LA BAIXA (4) INCLINA LA COLUMNA. 

guen i sobrevenen les molèsties i el 
mal. 
Per tant, cal evitar que els músculs 
extensors de la columna estiguin tre
ballant constantment quan s'escombra 
o es realitzen altres tasques domèsti
ques. Per a això, i si és necessari, cal 
allargar el mànec d'escombra (incre
mentant el pes el mínim possible), o 
alçar l'altura de l'aigüera, per posar 
un exemple de tasca domèstica amb 
una casuística semblant. 

Biomecànica d'asseure's 
Ens podem asseure tant per descansar 
com per treballar, i entre aquests dos 
extrems també ens poden asseure per 
conversar, menjar, passar l'estona, 
etc. En funció de la raó per la qual 
ens asseiem variarà el tipus de cadira 
utilitzada. D'aquesta manera, les cadi-

res que es fan servir per treballar 
solen ser rígides i permeten ser mogu
des amb senzills moviments de les ex
tremitats i aixecar-se amb facilitat, 
mentre que les que es fan servir per 
reposar són toves i s'enfonsen fàcil
ment per permetre relaxar la muscula
tura. Es important utilitzar a cada mo
ment la cadira adequada; si fem servir 
una cadira tova per treballar ens senti
rem subjectats, amb poca llibertat de 
moviments, i igualment, si fem servir 
una cadira rígida per reposar no po
drem relaxar adequadament la muscu
latura. 
Al fet d"'estar assegut" s'hi apliquen 
les mateixes recomanacions biomecà
niques que al fet d'estar dret amb la di
ferència que el sistema de palanques 
que hem de suportar és menor. Quan 
estem asseguts ens recolzem sobre els 

malucs i les cuixes mantenint recte el 
tronc i el cap. Per tant, és una postura 
que comporta un cost energètic menor 
que el fet d'estar dret. 
En relació a l'acció d'asseure' s són 
bàsicament tres els problemes que 
ens pot plantejar: com asseure's, com 
estar assegut i com aixecar-se. 
Quant al fet d'asseure's i d'aixecar
se, el problema és baixar o elevar el 
centre de gravetat sense que el cos 
faci un cop amb el seient o sense 
haver d'inclinar excessivament el 
tronc cap endavant. En el cas ideal, la 
nostra cadira estarà oberta per sota 
amb la qual cosa ens permetrà enda
rrerir una cama, i amb la flexió dels 
genolls baixar controladament el nos
tre cos fins que els glutis contactin 
amb el seient. Si el seient té recolza
braços serà més senzilla l'acció d'as-
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Figura 5. LES CADIRES OBERTES PER SOT A PERMETEN FICAR UN PEU 
ENTRE LES POTES, ACONSEGUINT AIXí UNA BASE DE SUSTENTACIÓ 
MÉS AMPLA CAP ENDARRERA QUE FACILITA DESCENDIR CONTROLA
DAMENT EL MALUC FINS CONT ACT AR AMB LA CADIRA. L'ÚS DELS RE
COLZA-BRAÇOS FACILITA TAMBÉ L'ACCIÓ 

seure's o d'aixecar-se mitjançant l'ac
tuació dels membres superiors (figura 
5). 
Quant al fet d'estar asseguts, les indi
cacions varien segons el tipus de 
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seient i segons l'activitat que desen
volupem. A les butaques i a les cadi
res toves és aconsellable fer servir 
coixins per recolzar-hi les lordosis 
lumbar i cervical. Les cadires rígides 

haurien de tenir incorporat en el dis
seny del respatller la forma de la lor
dosi lumbar. 
L'altura de la cadira ha de ser aquella 
en la qual si estem asseguts correcta
ment, les cames quedin aproximada
ment formant un angle recta. Si la ca
dira és excessivament alta les cames 
quedaran penjades i es produirà una 
zona de pressió sota les cuixes que di
ficultarà en retorn venós. Si la cadira 
és excessivament baixa les cames 
quedaran massa flexionades i igual
ment dificultaran el retorn venós. 
Quan estem asseguts davant d'una 
taula els colzes haurien de quedar, 
aproximadament, formant un angle 
recte sobre la taula, si no és que 
estem escrivint a màquina o treballant 
amb ordinador, casos en els quals la 
taula hauria de ser una mica més 
baixa a causa de l'altura del teclat. 
La postura que adoptem quan ens as
seiem davant d'una taula hauria de 
permetre una visió equidistant dels dos 
ulls cap a la feina que estiguem fent. 
Si escrivim, amb el full col.locat obli
quament per evitar la desviació ulnar 
del canell, i al mateix temps per evitar 
la flexió de coll que fem per mantenir 
una visió equidistant dels dos ulls al 
paper, haurem d'inclinar la cadira cap 
al costat de tal manera que puguem 
mantenir el cap recte (figura 6). 

Conclusió 

L'Ergonomia, com a disciplina multi
disciplinària que estudia la relació 
home-màquina, rep una contribució 
rellevant de la Biomecànica. La Bio
mecànica ocupacional s 'ha desenvo
lupat primordialment en països amb 
una renda per càpita elevada i amb 
una sensibilització per la qualitat de 
vida. Dels estudis que s 'han dut a 
terme, se'n poden extreure unes con
clusions, aplicables tant als treballs 
industrials com a les tasques quotidia
nes o d'oci. 
La relació de l 'home amb la seva llar 
s'hauria d'analitzar des d'una pers
pectiva ergonòmica on es tinguin més 
en compte les recomanacions funcio
nals i biomecàniques que no pas el 
disseny estètic i de moda. Escombrar 
i asseure' s han estat dos exemples 
il.lustratius del tema. 



Figura 6. (1) EN AQUESTA POSICIÓ S'OBLIGA EL CANELL A TREBALLAR EN DESVIACIÓ ULNAR. (2) PER A EVI
TAR LA DESVIACIÓ ULNAR ES COL·LOCA EL FULL OBLIQUAMENT, PERÒ AIXÒ ENS OBLIGA A INCLINAR EL 
CAP PER A MANTENIR UNA VISIÓ EQUIDISTANT DELS DOS ULLS AL PAPER. (3) SI ENS ASSEIEM OBLIQUA
MENT A LA TAULA EVITAREM ELS ANTERIORS PROBLEMES, DESVIACIÓ ULNAR I INCLINACIÓ DEL CAP 
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àrea tècnico-professional 

SEGELLS OLíMPICS 
Anthony Boddy, 
INEFC-Barcelona. 

El 1992 Barcelona serà l'escenari de 
la vint-i-cinquena edició dels Jocs 
Olímpics, renovats pel Baró de Cou
bertin. Al nostre país, però, la tradició 
olímpica és molt anterior. Barcelona 
pot sentir-se orgullosa que l'any 129 
dC, durant la 227 edició dels Jocs 
Olímpics de l'Antiguitat, el general i 
procònsol romà Lucius Minicius Ha
talis, nascut a Barcelona, es procla
més guanyador a la cursa de quadri
gues disputada a Olímpia. 
Els Jocs es van renovar el 1896, i pre
cisament a Atenes. La primera meda
lla que va guanyar un espanyol, 
abans, fins i tot de la constitució del 
COE, la va aconseguir Santiago 
Pidal, que va assolir a París el segon 
lloc a la competició de tir amb arc. 
La filatèlia catalana va començar uns 
anys abans del 1850, data en la qual 
es van emetre a Espanya els primers 
segells de correus. Aleshores ja hi 
havia diversos ciutadans curiosos que 
col.leccionaven els segells de correus 
emesos a Anglaterra des del 1840 i a 
d'altres països durant la dècada se
güent. 
El primer col.leccionista català va ser 
l'il.lustre barceloní Don Santiago 
Angel Saura i Mascaró. 
Al començament de 1854 va establir 
al carrer de Ferran un comerç d'anti-

guitats i numismàtica. Molt aviat va 
ampliar el negoci amb la filatèlia, 
amb la qual cosa es va convertir en el 
primer comerciant filatèlic d'Espan
ya. 
El 1864, Vergés de Cardona va publi
car la seva primera obra filatèlica en 
espanyol amb el títol de Manual del 
Coleccionista de Sellos de Correos, 
on detallava no només els segells sinó 
també les seves cotitzacions. 
El primer àlbum de segells espanyol 
és de l'any 1879. L'àlbum, de caràc
ter universal, era alhora catàleg i con
tenidor de segells. 
L'any 1888 va néixer a Barcelona la 
primera societat filatèlica d'Espanya i 
el 1924 la seva successora: el Cercle 
Filatèlic i Numismàtic, entitat que en
cara existeix avui i que funciona amb 
normalitat. 
La filatèlia, o el col.leccionisme de 
segells de correus, pot integrar-se ple
nament entre les activitats culturals 
d'avui dia, a part del seu caràcter de 
ciència auxiliar de la història. 
Al principi era relativament fàcil 
col.leccionar els segells emesos a tot 
el món, però aquests van augmentar 
en proporcions veritablement extraor
dinàries, per la qual cosa, i dins de 
l'evolució normal de tota disciplina, 
n 'ha sorgit l'especialització davant la 

impossibilitat de col.leccionar totes 
les emissions que llancen diàriament 
les administracions postals del món 
sencer. De fet, la filatèlia és present 
en els esdeveniments importants de 
tots els països, i, per tant, origina in
nombrables emissions. 
La col.lecció universal de segells, és 
a dir, completa, només és a l'abast 
d'uns quants, i així va sorgir el que 
s'ha anomenat filatèlia temàtica, és a 
dir, la col.lecció de segells per la 
imatge o pel motiu o intenció que 
suggereix el seu disseny. En aquest 
cas, les emissions s'agrupen per 
temes concrets, en els quals l'ordre 
de països i, fins i tot, el cronològic 
passen a segon terme, absorbits per la 
idea selectiva del tema. 
Aquesta idea cada dia té més adeptes 
i dins d'ella ha sorgit el tema esportiu 
com un dels més importants, tant per 
la seva qualitat intrínseca com per 
l'expansió que ha assolit l'esport als 
nostres dies. Dins de la temàtica ge
neral esportiva, el segell olímpic 
constitueix una especialització inte
ressant perquè presenta una selecció 
acurada d'esports i motius de caràcter 
cultural, artístic i històric. 
El primer segell postal del món va 
aparèixer a Anglaterra el 1840 i van 
haver de transcórrer més de cinquanta 
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anys fins arribar als primers segells 
esportius, que van ser precisament els 
commemoratius dels Jocs Olímpics 
d'Atenes de 1896. 
Aquesta bellíssima sèrie, molt acon
seguida tenint en compte els mitjans 
tècnics de l'època, està considerada 
avui dia de gran valor històric i filatè
lic. Amb ella Grècia és considerat un . 
país important en aquest camp, per
què va tenir una intuïció perfecta de 
la transcendència que comportava 
aquesta emissió de cara al futur de la 
filatèlia esportiva. Els tiratges van ser 
molt amplis, potser perquè van pensar 
en els segells com un dels mitjans 
apropiats per compensar el pressupost 
elevat dels Jocs. Quant al que es va 
considerar un abús, és a dir, l'elevat 
tiratge (uns 18 milions), cal dir que el 
tiratge total de les sèries dedicades als 
XVIII Jocs Olímpics de Tòquio ha 
estat exactament de 310,5 milions de 
segells. 
Els organitzadors dels I Jocs de l'era 
moderna van donar la pauta del que 
més endavant es convertiria en una de 
les activitats més importants al si dels 
comitès organitzadors de les successi
ves Olimpíades; tots ells tenen una 
secció dedicada exclusivament a la 
projecció filatèlica, que s'encarrega 
d'escollir-ne el disseny, la tècnica 
d'impressió, el tiratge i la publicitat, 
fins arribar a la venda d'aquests se
gells que arriben al públic a través 
d'una distribució meticulosament ver
tebrada mitjançant els serveis filatè
lics, les agències i el comerç filatèlic. 
En una paraula, els mitjans que es van 
fer servir a Grècia el 1896 són els ma
teixos que els que s'utilitzen moder
nament, amb lleugeres modificacions, 
per tal d'assegurar una gran difusió 
de cada Olimpíada a través de la fila
tèlia. 
Després d'Atenes, no es van fer se
gells olímpics fms al 1920, o sigui que 
els Jocs de les 11, III, IV i V Olimpía
des celebrades respectivament a París, 
San Luis, Londres i Estocolm, no van 
ser recolzats per cap emissió comme
morativa. Possiblement va influir en 
aquest fet la quantitat de segells so
brants a Atenes el 1896 i el 1906, xifra 
exagerada pel petit nombre de 
col.leccionistes de principi de segle, 
que a més de ser pocs, es resistien a 
qualsevol innovació. 
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En aquestes circumstàncies, agreuja
des per l'esclat de la Guerra Mundial 
del 1914-1918, que va obligar a sus
pendre els VI Jocs Olímpics de Ber-

lín, era presumible un fracàs i alXl, 
després d'un temps d'espera massa 
llarg, van arribar els Jocs de la VII 
Olimpíada d'Anvers el 1920, en la 
qual els belgues van reprendre les 
emissions olímpiques. També en van 
sobrar, però la sèrie, sempre dins dels 
motlles clàssics, va ser tot un encert, i 
a partir d'aquesta mai no ha tornat a 
faltar l'emissió commemorativa de 
totes les olimpíades successives. 
En els Jocs del 1924 es van incloure, 
com a assaig, alguns esports d'hivern 
a les pistes de Chamonix, i en vista de 
l'èxit, es va ampliar l'experiment del 
1928 -Saint Moritz- fins a consolidar
se plenament i cobrar vida pròpia els 
Jocs d'Hivern, els quals si en les dues 
primeres edicions no van tenir segells 
commemoratius, aquests van sortir a 
partir de la tercera -Lake Placid, 
1932- ininterrompudament fins als 
nostres dies. 
Hi ha, doncs, segells olímpics de paï
sos organitzadors des dels Jocs de 
Grècia de 1896 i 1906, i després d'un 
llarg parèntesi de vint anys, ja, ininte
rrompudament, a partir del 1920. I se
gells dels Jocs d'Hivern des del 1932. 
També a partir de Melbourne aparei
xen les sèries anomenades pre
olímpiques, és a dir, segells que anun
cien els Jocs anticipadament, un, dos 
o tres anys abans. Aquests segells 
també són olímpics i poden conside
rar-se, en certa manl:ra, com la versió 
moderna dels heralds que anunciaven 
la celebració dels Jocs a l'antiga Grè
cia. L'èxit d'aquests segells és evi-



dent, com ho demostra el fet que 
l'exemple de Melbourne el van seguir 
els altres països organitzadors, i cada 
vegada amb majors tiratges. 
I Barcelona 1992? Ja, i des de fa tres 
anys, han sorgit diverses sèries pre
olímpiques, moltes de les quals tenen 
un disseny i una bellesa -segons el 
meu parer- impressionant, i un tiratge 
força elevat. 
Falten menys de dos anys i encara en 
manquen moltes sèries. 
Actualment, la filatèlia està passant 
per un dels seus millors moments, 
tant pel que fa a l'expansió com a la 
formació de bones i variades 
col.leccions, que auguren un demà 
ple de vitalitat i expansió en tots els 
àmbits i en totes les especialitats, so
bretot en l'esportiva, donada la proxi
mitat dels Jocs Olímpics del 1992 i 
l'Exposició Mundial de Filatèlia 
Olímpica i Esportiva (Olimphilex 92) 
que se celebrarà a Barcelona conjun
tament a l'olimpíada esportiva del 
1992. 
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