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EDITORIAL

TEMPUS ATHLETAE

L'esport com un conjunt de representacions col.lectives ha esdevingut
un sistema estructurat i coherent. L'esport ha arribat a ser competència
d'una població i floreix, en general, per l'oferta i la demanda. Així, l'es
port és la sistematització i millora de la prestació, l'extensió de la
pràctica de la competició i el nombre creixent de practicants és con
siderat representatiu del progrés de l'home.
L'esport reflecteix i amplifica l'optimisme oficial d'un sistema el de
senvolupament econòmic del qual tendeix a tenir la virtut de conduir al
progrés del conjunt de la societat.
Després de cada èxit esportiu, després de cada manifestació de progrés
en les prestacions, les tècniques de l'esport deixen entreveure que la hu
manitat prospera en el pla físic. L'augment de la capacitat esportiva de
la població queda representat en gran mesura per la millora de la con
dició física.
El professional de l'esport té una configuració ben definida i se suposa
que ha de reunir "ambició moral, perfecció física i desenvolupament in
tel.lectual" i això ha de ser un reflex de la societat.
Avui en dia el professional de l'esport és un heroi popular i està tan es
pecialitzat com qualsevol altre professional. Representa la docilitat, el
valor, la destresa, el talent d'exercitar i dominar el seu cos. En lloc de
ser considerat com un ésser servil i innoble , degut a la pròpia perfecció
dels seus esforços físics, tal com consideraven els atenesos del temps de
Sòcrates als atletes i ballarins, el nou heroi representa l'eficiència. Se li
paga fantàsticament pels seus esforços i és recompensat amb les
lloances i la publicitat tot posant en relació l'esport amb l'experiència
mercantil, en definitiva , "l'esportista i el seu entorn representen un valor
del nostre temps".
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Resum 

S'expressen els resultats de l'estudi 
sobre modificacions de greix cor
poral i pèrdues d'aigua en nois 
(n=53), que practiquen diferents es
pecialitats esportives, mitjançant el 
mètode dels plecs cutanis i un nou 
mètode basat en l'espectrofotometria 
per infrarojos proximal. 
L'anàlisi dels resultats indica que el Fu
trex 5000 model A (Espectrofotometria 
per infrarojos proximal) sobreestima 
significativament (p <0.01) el tant 
per cent de greix corporal si el com
parem amb el mètode dels plecs cu
tanis. 
De la mateixa manera, els resultats 
obtinguts amb al Futrex 5000 model 
A sobre el nivell d'hidratació no té 
relació amb la intensitat de l'exercici 
i de vegades és contradictori. 

Paraules clau: composició cor
poral, percentatge de greix 
corporal, hidratació, espec
trofotometria per infrarojos 
proximal, bíceps, plecs cutanis, 
exercici. 

Introducció 

La determinació del greix corporal 
mitjançant l'absorció d'infrarojos és 
possible des que les investigacions 
dutes a terme pel Departament 
d'Agricultura dels EE.UU. en el 
Centre d'Investigació Agrícola de 
Beltsville van demostrar la validesa 
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ESPECTROFOTOMETRIA PER 
INFRAROJOS PROXIMAL 

del mètode de l'absorció d'IR per me
surar el greix corporal (Norris, 1983 i 
Lanza, 1983). Un any després es va 
utilitzar en treballs sobre Medicina 
Esportiva (Conway i Norris, 1984). 
El nostre interès, en principi, va ser es
tudiar un nou mètode per determinar el 
percentatge de greix corporal, la quan
titat de greix corporal, el pes lliure de 
greix i el grau d'hidratació corporal 
després de l'exercici. Es va trobar el 
total d'aigua corporal, aquesta última 
en les seves versions de tant per cent i 
en nombre de litres, basat en l'absorció 
i la reflexió de la llum i l'es
pectroscòpia d'infrarojos proximal i 
desenvolupat en l'aparell Futrex 5000 
model A (Futrex-5000 Users manual). 
Després de diversos estudis amb re
sultats no gaire fiables i de vegades 

Variable Mitjana 

Edat (anys) 23.17 
Pes (kg) 74.86 
Talla (cm) 176.70 
IMC (kg/m2) 24.10 
Superf. corp (m2) 1.91 
% Greix corp. 12.64 
Pes greixós (kg) 9.31 
índex adipositat 4.85 
(O-scale) 

contradictoris sobre la composició i 
l'aigua corporal dels esportistes es
tudiats, vam decidir fer un nou estudi 
amb un aparell calibrat especia1rrient 
per la casa comercial. Alhora vam 
pensar a utilitzar un altre mètode que 
ens permetés determinar fàcilment la 
composició corporal en el mateix te
rreny. 
Per a l'estudi comparatiu amb el nou 
mètode d'infrarojos proximal es va 
escollir el mètode dels plecs cutanis 
perquè és un sistema reconegut com 
a vàlid per molts autors (Carter, 
1975; Ross, 1978; Ross i Wilson, 
1974). 
També Wilmore i Behnke han de
mostrat la bona correlació (r = 0,087 
0,92) entre el sistema de mesura del 
pes lliure de greix per la tècnica dels 

Desv. Tip. Err. Est. Rang 

3.37 0.57 19-31 
9.26 1.58 60-100 
5.96 1.02 165-190 
2.18 0.37 21.07-32.71 
1.41 2.42 1.66-2.25 
1.87 0.32 9.8-17.9 
2.06 0.39 5.8-14.9 
1.65 0.28 2-9 

El % de greix corporal i el pes greixós s 'han detenninat pel mètode de plecs 
cutanis. 

Quadre 1. Dades dels esportistes 
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plecs cutanis i la mesura d'aquest a 
través de la metodologia de la den
sitat-gravetat específica (Wilmore, 
1970). 
El tema d'estudi proposat va consistir 
en: 
• Conèixer les dificultats que implica 

fer determinacions de composició 
corporal i nivell d'hidratació d'es
portistes en llocs oberts i dins de 
l'ambient esportiu amb el Futrex 
5000 model A. 

• Veure si s'observaven diferències 
en les determinacions efectuades 
amb el Futrex 5000 model A abans 
i després de les competicions. 

• Verificar la fiabilitat del mètode d'es
pectrofotometria per infrarojos pro
ximal desenvolupat amb el model 
Futrex 5000 A realitzant un estudi 
comparatiu amb el mètode dels plecs 
cutanis. 

• Avantatges i limitacions del mètode 
d'espectrofotometria per infrarojos 
proximal desenvolupat amb el model 
Futrex 5000 A. 

Material i mètode 

Aquest estudi es va realitzar al mes 
d'abril de 1990 a peu de camp en les 
condicions adequades i descrites en 
el manual d'ús del Futrex 5000 model 
A (Futrex-5000 Users manual). 
Anteriorment, el mes de novembre 
de 1989, es va realitzar sobre la ma
teixa mostra d'esportistes el mateix 
estudi amb el model de Futrex 5000 
anterior, present en el mercat en 
aquell moment (Futrex 5000. Manual 
de instrucciones). 

Subjectes 
Es van estudiar 53 esportistes, sans, de 
rasa caucasiana, de sexe masculí, que 
realitzaven un entrenament múrim 
d'una hora diària i que practicaven di
versos esports (futbol, bàsquet, lluita, 
futbol-sala i ciclisme). Tots ells eren 
esportistes d'elit. Les característiques 
dels esportistes es poden veure al qua
drel. 
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El seu estat de salut va ser avaluat en 
un reconeixement mèdic complet 
(físic i bioquímic). 

Espectrofotometria per infrarojos 
proximal 
S'ha utilitzat el mètode d'anàlisi d'ab
sorció d'infrarojos proximal amb 
l'aparell comercialitzat amb el nom 
de Futrex 5000 Model A es
pecialment calibrat amb data 8-1-
1990 per a l'anàlisi de la composició 
corporal en atletes d'alt rendiment i 
esportistes d'elit. 
La calibració del Futrex 5000 model 
A es basa en la mitjana de lectura de 
tres prestigiosos mètodes hidrostàtics. 
Per utilitzar l'aparell Futrex 5000 A es 
van seguir les normes descrites en el ma
nual de funcionament proporcionades 
per la casa comercialitzadora amb data 
8-1-1990. 
Per realitzar el mesurament de greix, 
es va escollir el punt recomanat per la 
casa comercial (línia mitjana exterior 
del bíceps a mig camí entre la cavitat 
antecubital i el crominió del costat 
dret), fent servir un braçalet negre i 
protegit el sensor lluminós amb una 
espuma negra per tal d'evitar la in
terferència de la llum externa. 
Especificacions de l'aparell: el me
surament aplica la tècnica de la inter
actuació de l'infraroig pròxim, basat en 
la tecnologia del Departament d'Agri
cultura dels Estats Units. El rang dels 
mesuraments és de l'I % al 50%. 
Els mesuraments, els va realitzar 
sempre la mateixa persona. Es van 
fer tres mesuraments per persona i es 
va trobar la mitjana de les tres. 
El mètode IR pot proporcionar una 
tècnica ràpida, segura i no invasiva 
per a la valoració d'individus i de po
blacions. 

Mètode dels plecs cutanis 
Després de l'estudi d'espectrofotometria 
per infrarojos proximal en el mateix 
terreny vam realitzar l'estudi pel mè
tode dels plecs cutanis per tal de de
terminar la composició corporal dels 
esportistes. 

MOTRICITAT HUMANA 

Material utilitzat per a l'estudi 
Balança: marca Año-Sayol amb 
precisió de 100 gro 
Cinta mètrica: metàl.lica, flexible i 
inextensible amb precisió d'I mm. 
Ca1iper: model Harpenden amb 
precisió de 0.2 mm. 
Paquímetre: per mesurar petits dià
metres ossis marca GMC amb pre
cisió d'I mm. 

• Antropòmetre: marca Holtain 
LTD. Precisió 1 mm. 

Metodologia 
Les determinacions es van realitzar a 
la mateixa hora, en dejú i sota con
trol de temperatura, pressió at
mosfèrica i humitat relativa. 
La metodologia utilitzada per a l'ob
tenció de les mesures antropomètriques 
és l'acceptada per l'IGK (lnternational 
Group of Kinanthrometry), descrita per 
Carter i col. (1975) i per Ross i col. 
(1974,1978). 
La composició corporal es va estudiar 
utilitzant els perfils de plecs cutanis i 
el seu sumatori, amb l'equació de Car
ter i col., basada en la de Yuhasz i 
l'equació de Siri (Siri, 1956). 

% / FAT = (Sum 6 x 0.1051) + 2.585 

Sent Sum 6 el sumatori de sis plecs 
cutanis en mm (tricipital, su
bescaular, suprailíac, abdominal, an
terior de la cuixa i medial de cama). 

Anàlisi estadística 
El tractament estadístic s'ha realitzat 
amb un ordinador personal IBM apli
cant el programa Sigma y Trazos 
d'Horus Hardware S.A. L'estudi es
tadístic s'ha realitzat aplicant di
versos mètodes estadístics tal com 
venien presentades les dades. 

Resultats 

Veiem que tant el percentatge de 
greix corporal com la quantitat total 
de greix trobats amb el Futrex 5000 
A davallen lleugerament; el pes lliu
re de greix, per tant, augmenta i el 
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total d'aigua corporal pateix un lleu
ger augment que pot estar relacionat 
amb la davallada mínima del nivell 
de greix, ja que als esportistes no 
se'ls va deixar ingerir líquids durant 
l'entrenament com tenen per cos
tum. 
L'anàlisi de la variança indica una di
ferencia significativa entre els mètodes 
utilitzats per determinar el tant per cent 
de greix corporal (quadres 2 i 3). 
L'anàlisi revela que el Futrex 5000 A 
significativamente (p < 0.01) ha so
breestimat el tant per cent de greix cor
poral en comparar-lo amb el mètode de 
plecs cutanis. Les diferències entre les 
mesures són elevades (-6.7191). 
El coeficient de correlació entre el tant 
per cent de greix corporal trobat amb 
el Futrex A i el mètode dels plecs cu
tanis és significatiu per p < 0.05 (vegeu 
quadre 4). 
Malgrat no haver pres líquids durant 
la competició, la mitjana de la quan
titat total d'aigua trobada va aug
mentar lleugerament després de la 
competició, a causa d'una disminució 
del nivell greix corporal; es van 
donar alguns casos en determinats 
esportistes que van perdre 1-1.5 kg i 
la seva quantitat total d'aigua al final 
de la competició era superior a la que 
tenien abans de la competició (vegeu 
quadres 5, 6 i 7). 
De tota manera ja sabem que durant 
l'exercici físic intens la producció de 
suor oscil.la entre 20-25 ml/minut, i 
fins i tot s'arriba a perdre apro
ximadament 1-1.5 l/hora. Tenint en 
compte que l'ambient en què es va 
realitzar l'estudi era adequat i la in
fluència de factors com la humitat i 
la temperatura va ser pràcticament 
nul.la, els resultats no concorden 
(total d'aigua corporal abans i des
prés) amb la intensitat de l'exercici. 

Discussió 

L'ús del Futrex 5000 A per a l'ob
tenció de la composició corporal és 
fàcil, ràpid i no invasiu. Tanmateix, 
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Mitjana Desv. Típ. Err. Est. 

FutrexA 19.3662 2.1431 0.3675 

Plecs Cut. 12.6471 1.8735 0.3213 

Diferències: Mitjana: -6.7191 Desv. Típ.: 2.3169 
Err. est.: 0.39735 t Student: -16.9098 gl: 52 
Significatiu (p < 0.001 ) 
% Greix corporal trobat amb el mètode dels plecs cutanis y amb el 
Futrex 5000 A. 

Quadre 2. Comparació de dues mltlanes. Dades apariades 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 DIFERÈNCIA F NIV. SIGNIF. 

Plecs. Cut. Futrex A -6.7191 189.44 P <0.01 

Variança residual: 4.0513. Variança factorial: 767.4912. 

Quadre 3. Anàlisi de la variansa. Comparació de mltlanes 

COEF.COR. LfM.INF. LfM. SUP. SIGNIFIC. 

0.34054 0.0026719 0.60862 SÍ 

Quadre 4. Coeficient de correlació entre els % de greix corporal trobats amil el Futrex i el mètode de plecs cuf=nI. 

ABANS DE Percentatge Quantitat Pes lliure Total Aigua Corporal 
L'ESFORÇ greix greix (kg) de greix (%) (L) 

Mitjana 19.3662 14.5303 60.3226 65.3441 48.9265 

Desv. Típ. 2.1431 2.6536 7.3350 2.5429 4.7551 

DESPRÉS DE Percentatge Quantitat Pes lliure Total Aigua Corporal 
L'ESFORÇ greix greix (kg) de greix (%) (L) 

Mitjana 19.0824 14.2749 60.5781 65.7500 49.2147 

Desv. Típ. 1.8188 2.2159 7.7228 2.2062 5.2213 

Quadre 5. Mitjana I desviació típka del percentatge de greix,. flUClltltat de greix,. pes Iure de greix i total d'. 
corporal, mesurats abans I després de l'esfors (una hora abans de l'Htrenament intHS) amb el Futru 
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DIFERÈNCIES: Mitjana 0.28382 Desv. Típ.: 1.2989 

Err. est.: 0.22276 T Student: 1.2741 gl: 52 

NO SIGNIFICATIU 

Quadre 6. C~ació de "'s mI~anes. Dades ..,.-Iades. % de greix corporal_s I després d'un esfor~ 
trobats"" el Fltrex 

COEF. ERR.ESTÀND SIGNIF. 

FutrexA 14.4396 2.4301 0.3675 

Plecs Cut. 0.38955 0.19013 0.3213 

Quadre 7. Equació de regressió etIIre '/o de greix corporal, Futrex A I plecs cutanis 

els resultats s'allunyen de la realitat. 
S'han apreciat determinacions anò
males tant del percentatge de greix 
corporal, quantitat de greix corporal, 
pes lliure de greix i aigua corporal. Si 
bé en l'estudi anterior (novembre de 
1989) les xifres obtingudes de per
centatge greixós i quantitat de greix 
amb l'antic Futrex 5000 eren massa 
baixes (vegeu quadre 8), en l'estudi 
actual les xifres obtingudes (quadres 2 
i 5) són massa elevades i no co
rresponen en cap dels dos casos amb 
deportis tes d'aquestes característiques. 
Un cop realitzat l'estudi amb el mè
tode dels plecs cutanis, en comparar 
les dades amb les obtingudes amb el 
Futrex 5000 A (quadres 2 i 3), veiem 
una diferència molt significativa en 
els resultats, els quals arriben a ser 
quasi el doble dels obtinguts amb el 
Futrex 5000 A. Aquesta diferència 
coincideix amb els estudis realitzats 
per Richard G. Israel i col. (1989). 
Els nostres resultats difereixen dels 
obtinguts per Dotson i Davis (Ara 
Human Factors, 1989), Davis i Pynter 
(1987), Davis i Dotson (1988) els 
quals recomanaven el model Futrex 
5000 com un mètode vàlid i útil per 
predir la composició corporal en la 

apunts : Educació Fisica i Esporls 1992 (271 6·10 

població. Així, els seus estudis in
dicaven una gran correlació entre tots 
dos mètodes, fet que nosaltres no hem 
constatat. 
Tant en esports fonamentalment 
anaeròbics (lluita lleonesa), com en 
esports aeròbics, no es produeixen 
canvis ostensibles en les de
terminacions abans i després de les 
competicions, encara que sí que s'hi 
registren lleugeres variacions. 
Els percentatges greixosos trobats 
amb el model Futrex 5000 A són, de 
vegades, el doble que els trobats amb 
el calibrador i suggereixen que 
aquest aparell no és fiable per es
timar la composició corporal en es
portistes, tanmateix, podria tenir 
certa aplicació en pacients amb pro
blemes d'obesitat. 
Com a conclusió, cal dir que hi ha 
una gran diferència entre les mesures 
de percentatge greixós i la quantitat 
total de greix determinades pels dos 
mètodes. Per tant, els mesuraments 
realitzats amb el Futrex 5000 A no 
són fiables perquè no es corresponen 
amb persones que realitzen un exer
cici de nivell alt i perquè el mètode 
dels plecs cutanis és una tècnica re
coneguda com a vàlida per molts au-

MOTRICITAT HUMANA 

tors. Tanmateix, no descartem que el 
Futrex 5000 A pugui tenir algunes 
aplicaciones en pacients amb pro
blemes d'obesitat. 
És possible que el punt de bíceps 
pres per mesurar la composició cor
poral seguint les instruccions del 
Manual Futrex 5000 A o la de
terminació d'un sol punt no siguin 
indicatius de la composició corporal 
de l'individu. 
El Futrex 5000 A no té capacitat 
d'autocontrol, ja que si s'introdueix 
alguna dada irreal encara que sigui 
del tot impossible, no disposa de cap 
sensor que n'anuLli les conclusions. 
Aquests mètodes per determinar 
composició corporal a peu de camp 
permeten realitzar determinacions rà
pides i són fàcils d'utilitzar per per
sones ensinistrades. 
Aquest mètode dels plecs cutanis, tot 
i ser una mica groller, continua sent 
el mètode més fàcil i ràpid d'utilitzar 
a peu de camp, ja que el mètode des
envolupat en el model Futrex 5000 A 
és poc fiable. 
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Tot i que sovint, a les obres de me
todologia s'esmenti l'entusiasme com 
una de les qualitats necessàries d'un 
bon professor, tanmateix aquesta és 
una qualitat molt subjectiva i no ha 
suscitat encara gaires investigacions, 
especialment en l'àmbit de l'educació 
física. 
Sigui com sigui, s'han pogut iden
tificar diversos indicadors de l'en
tusiasme sondejant professors i alum
nes (Caruso, 1980) o mitjançant la 
tècnica d'incidents crítics (Cloes i 
Piéron, 1989). Aquests han constatat 
moltes similituds entre les con
cepcions de l'entusiasme i de la seva 
operativitat als Estats Units i a Eu
ropa. Els indicadors més freqüents ci
tats giren al voltant de l'estímul, de la 
participació del professor en les ac
tivitats, de la seva mostra d'interès 
pels alumnes, del feedback i, fins i 
tot, de les manifestacions de bon 
humor. 
En canvi, una manca d'interès, un 
excés de disciplina o de crítiques a 
l'activitat de l'alumne es perceben ge
neralment com a signes de falta d'en
tusiasme (Cloes i Piéron, 1989). A 
més, s'ha comprovat que els com
portaments entusiastes es poden ad
quirir mitjançant una preparació ade
quada (Cloes, 1987; Carlisle 
Phillips, 1984). 
Es tracta de saber si els indicadors 
identificats s'observen regularment en 
condicions nonnals d'ensenyament i si 
varien segons els nivells d'en
senyament o segons els tipus d'ac
tivitats plantejades. 
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L'ENTUSIASME 
DEL PROFESSOR 

A LES CLASSES 
D'EDUCACIÓ FÍSICA 

L 'observació 

Temes 
Les observacions es van realitzar a 
Portugal en vuit classes impartides 
per set homes i una dona. Eren classes 
d'ensenyament primari (els quatre pri
mers cursos d'escolaritat i del nivell 
d'ensenyament preparatori -cinquè i 
sisè curs-). Es van observar vuit clas
ses de cada nivell en les activitats de 
gimnàstica i jocs. En total, 32 classes, 
és a dir, quatre per professor. 
Els professors tenien una mitjana de 
32.5 anys (oscil.laven entre els 23 i els 
48 anys) en l'ensenyament preparatori. 

La mitjana d'alumnes per classe era de 
21 (de 14 a 28 anys) en l'ensenyament 
primari i de 23 (de 14 a 32) en l'en
senyament preparatori. Es van exa
minar el mateix nombre d'escoles pú
bliques que de privades, situades 
geogràficament en l'àrea de Lisboa. 
L'observació es va realitzar di
rectament amb l'ajut d'un sistema 
basat en deu categories (defmides en 
el quadre 1: (1) riure i somriure, (2) 
estímul, (3) participació dels alumnes, 
(4) inflexions de veu, (5) manifestació 
de gaudi, (6) demostració, (7) gestos, 
(8) contacte físic, (9) desplaçaments 
ràpids i (10) espontaneïtat. 

1. Riure i somriure: el professor expressa, de manera verbal o no, una actitud positiva 
cap a l'alumne, d'acord amb el seu comportament davant d'un exercici. Exterioritza el 
seu bon humor. 

2. Estimul: el professor exigeix, estimula, inspira o accelera l'activitat amb elogis o amb 
expressions -verbals o no- d'ànims. 

3. Participació amb els alumnes: el professor participa en els exercicis. 

4. Inflexions de veu: el professor varia el to de veu (volum i timbre) en les seves re
lacions amb els alumnes. 

5. Manifestacions de plaer. 

6. Demostració: el professor ensenya, exagera o té cura d'un moviment. 

7. Gestos: mitjançant els moviments del tronc, cap, braços i mans, el professor ma
nifesta el seu suport als alumnes i, especialment, la seva aprovació. 

8. Contacte físic amb l'alumne. 

9. Desplaçaments i correccions: el professor recorre la classe anant d'un grup a l'altre i 
d'un alumne a l'altre d'una manera dinàmica. 

10. Espontaneïtat: intervenció intuïtiva, imprevista en la presentació d'un tema. 

Quadre 1. Definició dels comportaments 
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1. Desinterès: el professor es mostra lent en el compliment de la seva tasca o no la com
pleix. Les seves intervencions no estan d'acord amb el tema en qüestió, no presta aten
ció als alumnes. 

2. Distanciament: el professor es distancia deliberadament de l'activitat i no hi participa. 

3. Frustració: el professor reacciona de manera negativa, verbalment o no, davant la 
tasca de l'alumne, el renya, el ridiculitza o l'humilia. 

4. Despersonalització: el professor es compromet de manera rutinària amb la seva 
assignatura. Es repeteix monòtonament i no individualitza les seves in
tervencions. 

Quadre 2. Indkaclors d, maMa d',ntuslas. 

Tensió. ORSOEB. Volery P. URSS. Foto Sport BB 
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Els comportaments registrats de 
manca d'entusiasme són els següents: 
(1) desinterès, (2) distanciament, (3) 
frustració, (4) despersonalització (qua
dre 2). 
Es van tenir en compte en aquesta 
anàlisi les observacions de feedback i 
de disciplina. Les primeres es con
sidereIl' generalment com a in
tervencions d'entusiasme i les se
gones com a manca d'entusiasme. 
Pel que fa als alumnes, es va ob
servar (1) el grau d'implicació mo
triu, (2) el desig d'aprendre, (3) els 
moments d'espera i d'altres com
portaments que permeten preveure, 
d'una banda, les oportunitats d'apre
nentatge o de progrés i, de l'altra, els 
riscos i els problemes que comporta 
la disciplina. En matèria d'apre
nentatge motriu, l'observació de l'ac
tivitat motriu i cognitiva aparent per
meten apreciar les possibilitats/ 
oportunitats, mentre que els períodes 
d'espera i de comportaments diversos 
són representatius dels obstacles del 
progrés. 
Les dades registrades es transmeten a 
l'observador seguint una seqüència
tipus: 10-55 i 60 segons, la qual cosa 
permet observar les intencions del 
professor en períodes de 45 segons i 
fer una ullada (plachek) que permeti 
determinar la implicació de l'alumne 
en els exercicis durant 5 segons, se
guit d'un descans de 10 segons. El 
professor portarà un micro sense 
cable (tipus Maeden, FM Wireless 
microphone MM-5004 W Frequency 
88108 MH2). 
La fidelitat intraanalítica, verificada 
en tres ocasions i amb un mes d'in
terval, supera el 95%. 

Resultats i discussió 

Variadons segons el nivell 
d'ensenyament i la matèria 
Els percentatges d'intervenció dels 
professors en els dos nivells d'en
senyament són molt similars i les 
seves diferències mínimes (quadre 
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3). Per a d'altres tipus d'in
tervencions o, fins i tot, per al con
junt de la relació docent es va de
mostrar que el nivell d'ensenyament 
classificat entre les variables de con
text, exercia una influència limitada 
sobre un gran nombre d'actituds o 
estratègies educatives (Cheffers i 
Mancini, 1978; Piéron, 1988). Però, 
a més, quan es consideren els con
tinguts educatius, classificats entre 
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les variables del programa -la gim
nàstica i els jocs en el nostre estudi
apareix una diferència significativa 
en la comparació (quadre 3). Aquí, 
també s'ha constatat en diverses 
ocasions que la matèria impartida 
exercia un influència notable sobre 
el comportament de l'educador (Pié
ron, 1982; Piéron i Delmelle, 1981) 
i de l'alumne (Godbout, Brunelle i 
Tousignant, 1983; Piéron, 1982; Te-

lama, Paukku, Varstala i Paananen, 
1982). 
Generalment, els jocs generen 
una major activitat motriu de 
l'alumne, cosa que dóna al pro
fessor una major llibertat a 
l'hora de continuar l'activitat 
sense intervenir-hi gaire i sense 
implicar-hi massa. Però en gim-

Especialitats M (J 

Gimnàstica 3,53 1,64 

Jocs 2,57 1,50 

Nivells 
Primari 3,01 1,74 

Preparatori 3,08 1,54 

~uadre 3. Mostra d'enflsiasIne segellIS les 
especiaItats i els llivels. Valors ..... s i 

tipis de desviació 

nàstica, s'observa sovint en 
l'alumne una propenslO a mo
dificar la tasca proposada i, fins 
i tot, a abandonar l'exercici des
prés d'algunes temptatives, so
bretot si no li surten bé. Això 
comporta una major intervenció 
del professor per tal de mantenir 
l'interès i de revifar una par
ticipació desmotivada. 
Quan es comparen els nivells d'en
senyament en una situació de
terminada de jocs o de gimnàstica, 
es constata que l'índex d'entusiasme 
gairebé no varia en els nivells pri
mari i preparatori (quadre 4). 

Gimnàstica M (J 

Nivell primari 3,60 1,49 

Nivell preparatori 3,46 1,77 

Jocs 
Nivell primari 2,43 1,79 

Nivell preparatori 2,70 1,13 

Ouadre 4. Mostr.s d'enflsias ... seps les 
especialitats I els llivels. Valors mitjans I 

tipis de desviació 
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Indicadors més freqüents 
d'entusiasme 
L'estímul constitueix la intervenció 
més freqüent, la qual arriba a una 
proporció de quasi un 30% de les ob
servacions recollides, seguit dels des
plaçaments ràpids, que superen lleu
gerament el 15%, seguits de prop per 
les inflexions de veu i el contacte 
físic (vegeu figura). L'estímul i el 
contacte físic es revelen, alhora, més 
freqüents en el nivell primari i, con
cretament, en gimnàstica. 

Relacions entre la gimnàstica i altres 
variables del procés 
Si, com es pensa generalment, l'en
tusiasme del professor es transmet, 
això s'hauria de reflectir en una par
ticipació creixent de l'alumne, que es 
traduiria en una activitat motriu més 
acusada. En la correlació entre l'en
tusiasme i el temps d'activitat motriu 
tan sols hi ha un coeficient sig
nificatiu (Rs = 0.71, en gimnàstica 
arriba a un límit de significació ac
ceptable. Per al mestre d'en
senyament primari, se situa a un ni
vell considerable, Rs = 0.57, quadre 
5). 

Coeficients de correlació 
Entusiasme. Entusiasme + Feedback 

Nivell primari 0,57 0,67* 

Nivell preparatori . 0,28 0,29 
Gimnàstica 0,71* 0,81* 

Jocs 0,28 0,29 

* significatiu per a p = 0.05 

Quadre 5. (orr.ICKió entre entusiasme I durada de 
l'adlvitat motriu 

Sovint, els exercicis gimnàstics es ca
racteritzen per una implicació re
lativament dèbil dels alumnes (Pié
ron i Dohogne, 1980; Piéron i Haan, 
1980). Per contrarestar-ho, el pro
fessor ha de col.laborar més en 
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Figuro. Entusiasme. Distrlbudó dels comportaments 

l'acció, ja sigui participant-hi, ja sigui 
per una mobilitat major o, fins i tot, 
mitjançant intervencions més fre
qüents per contrapesar una activitat 
que tendeix a decaure. 
Diversos autors (Caruso, 1980; 
Cloes, 1978; Roldier, 1979) han iden
tificat el feedback com un indicador 
d'entusiasme. Això els porta a com
binar-lo amb altres indicadors en el 
càlcul de les correlacions amb el 
temps d'activitat motriu de l'alumne. 
Es confirma una correlació positiva 
que ja es va posar en evidència en 
gimnàstica (Rs = 0.81). En el nivell 
primari, amb els nens més petits, 
aquesta relació resulta significativa 
(Rs = 0.67, quadre 5) 
Les activitats gimnàstiques l'exe
cució de les quals està més cla
rament definida que el joc o amb 
alumnes més joves comporten una 
participació més freqüent del pro
fessor per afavorir l'execució co
rrecta d'un moviment, és a dir, per 
donar més feedback. Això es con
sidera generalment com un mitjà per 
revifar les activitats. D'això es des
prèn que pugui contribuir a reforçar 
les relacions entre entusiasme i ac
tivitat motriu, quan ja se situen a un 
nivell relativament elevat. 
Es pot pensar també que per actuar 
sobre l'activitat motora dels alumnes 
les manifestacions d'entusiasme han 

d'atènyer un nivell crític i una cons
tància sense la qual aquestes ma
nifestacions podrien resultar inoperants 
o, fms i tot, passar desapercebudes. 

Conclusions 

L'entusiasme, format per un conjunt 
d'indicadors específics, varia en fun
ció de les variables de programa que 
depenen de l'elecció del professor 
més que no pas del que ens indiquen 
les variables del context. Aquesta 
constatació està en la mateixa línia 
del que s'ha observat en moltes altres 
anàlisis pedagògiques. 
El nivell d'activitat motriu de l'alumne 
relativament dèbil que s'observa ha
bitualment en certes activitats com la 
gimnàstica, pot conduir al professor a 
intentar compensar-lo mitjançant sig
nes d'interès i les intervencions ca
racterístiques de mostres d'entusiasme. 
Posades en evidència aquestes re
lacions, haurien de fer-nos buscar si
tuacions experimentals per tal d'es
tablir el sentit de la relació de 
causalitat per determinar si és l'en
tusiasme del professor el que incita 
els alumnes a una major activitat o si 
és aquesta la que porta al professor a 
mostrar-se satisfet i, en conseqüència, 
a mostrar un major entusiasme. 
Les relacions significatives positives, 
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tot i que no són generals, haurien d'in
citar els representants de la formació 
didàctica dels professors a incloure 
procediments sistemàtics d'apre
nentatge d'aquesta habilitat pedagògica 
que es pot adquirir mitjançant una apli
cació sistemàtica (Cloes, 1987). 
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Resum 

Exposarem alguns temes sobre apor
tacions d'energia sense entrar en as
pectes que requereixen el tractament 
d'un especialista endocrinòleg, que té 
presents factors com la solubilitat 
dels glúcids (o hidrats de carboni) i 
el tant per cent d'energia que hi ha 
d'haver a la dieta, l'aportació hídrica, 
el mineral vitamínic, etc. Aquests 
apunts són per tractar-los de manera 
àmplia. El nostre propòsit és exposar 
algunes idees generals que tenen la 
seva transcendència en el pes cor
poral: dieta equilibrada, despeses 
energètiques i aportació calòrica en 
funció de les necessitats diàries. Tot 
això és imprescindible per tal de mi
llorar la salut i l'equilibri psíquico
físic . 

Paraules clau: activitat física, 
edat escolar, dieta, obesitat. 

Introducdó 

El pes d'una persona adulta sol ser 
vint vegades més gran que el que té 
quan neix. Aquest pes va aug
mentant tal com indiquen les taules 
1 i 2, de manera que la mitjana de 
pes per als nens als 12 anys és d'uns 
37 kg i als 18 d'uns 67 kg; mentre 
que per a les noies, la mitjana de 
pes als 12 anys és de 41 kg i als 18 
de 54 kg. 
Els experts coincideixen a assenyalar 
que als 10-12 anys el 15% del pes 
corporal sol ser de greix, a la pu
bertat dels homes aquest percentatge 
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oscil.la entre el 15-18% i en la dona 
s'acosta al 20-25%. 
Es diu que un home és obès quan el 
percentatge de greix corporal supera 
el 25% del seu pes total, en la dona 
se sol arribar al 30%. 

Quants quilos li sobren? 

Si el teu pes és superior als valors es
tablerts al gràfic 1 o 2 i supera el tant 
per cent establert per determinats es
pecialistes i no és producte de la ro
bustesa o de l'enfortiment muscular 
produït per l'entrenament de força, 
tens un pes excessiu que has de pro
curar corregir per tal de millorar la 
teva salut i la teva estètica. 

Prenent com a referència la classificació 
de l'obesitat simple de Carmena i col. 
(1985), el tractament pot ser diferent. 

a) Obesitat hiperplàstica: Es ca
racteritza per l'augment de la di
mensió i del nombre d'adipocits 
(cèl.lules greixoses), sol aparèixer 
a la primera infància. 

b) Obesitat hipertròfica: Augmenta 
la dimensió de les cèl.lules grei
xoses però no el nombre, és prò
pia de l'edat adulta. 

Des del punt de vista de la salut, 
l'obesitat és un aliat del procés que 
afavoreix l'adquisició de malalties, 
sobretot les relacionades amb el sis
tema càrdio-respiratori, com els pro
cessos inflamatoris pulmonars, in-
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Gràfico 1. Gràfica de creixement 

flamació bronquial, bronquitis crò
nica, emfisema pulmonar, asma bron
quial, etc. També afavoreix la hi
pertensió i l'arteriosclerosi. En el 
sistema venós pot accelerar l'aparició 
de varius, flebitis i hemorroide. En 
l'aparell digestiu, té una relació di
recta amb l'augment de pes i poden 
aparèixer símptomes de flatulències, 
dispèpises, pesadesa, restrenyiment, 
etc. En ocasions, els obesos poden 
tenir el fetge greixós i augments de 
colesterol. 
Les articulacions pateixen perquè 
han de suportar més pes i és freqüent 
en l'aparell locomotriu, les artrosis de 
genoll i vertebrals, així com els peus 
plans. 
A part de les malalties, l'obesitat sol 
comportar trastorns de caràcter psi
cològic com depressions, complex 
d'inferioritat, etc. Com a con
seqüència la persona es retreu i dis-

18 

11.:;'. 

Gràfico 2. Gràfica de creixement 
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Figuro 1. ade d'oIIesltat, segons Sheid.r (1985) 
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minueix l'activitat física, cosa que 
provoca l'augment del pes corporal. 
Aquests comportaments cíclics es 
poden observar a la figura 1. 
Gonzru.ez Ruano, en el llibre Ali
mentación del Deportista (1986), 
classifica l'obesitat simple o per en
greixament (99%) en: 

o Discreta: 15% d'excés sobre el pes 
ideal. 

o Moderada: 15-25% d'excés sobre 
el pes ideal. 

o Greu: 25-50% d'excés sobre el pes 
ideal. 

Mòrbida: més del 50% d'excés 
sobre el pes ideal. 

Quant a les causes de l'obesitat, 
aquesta pot ser deguda a: factors ge
nètics, factors endocrinològics, fac
tors nutritius i factors ambientals. 

Es pot prevenir l'obesitat? 
Tots sabem que l'augment del pes ens 
ve donat per una ingestió de calories 
superior de la que som capaços de 
gastar, sigui per realitzar les funcions 
orgàniques imprescindibles (me
tabolisme basal), sigui per realitzar 
activitat física. Entenem que el pro
blema de pes excessiu és d'educació 
nutricional, per tant, s'hauran de res
pectar unes normes dietètiques sen
zilles. Així, una dieta haurà de man
tenir unes proporcions determinades 
entre els diversos elements que la 
componen: 

o 15 a 25% de pròtids. 

o 30 a 35% de greixos (lípids). 

o 50 a 58% d'hidrats de carboni (glú
cids). 

o Vitamines. 

o Minerals. 

o Aigua. 

Cal evitar el consum de greixos, no 
abusar dels dolços, aperitius i al
cohol; és a dir, cal procurar ra
cionalitzar l'alimentació. 
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ENSENY AMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

El total calòric a ingerir ha d'estar re
partit entre els tres o quatre àpats dia
ris. Cal evitar concentrar aliments en 
un sol àpat. La distribució diària pot 
tenir aquestes proporcions: 

o Esmorzar: 20-25% de calories to
tals. 

o Dinar: 35-40% de les calories to
tals. 

o Berenar: 10-20% de les calories to
tals. 

o Sopar: 15-25% de les calories to
tals. 

I si estem creixent? 
De Tonni (1969) manifesta que l'or
ganisme en creixement té necessitats bà
siques vitals per assegurar el seu bon 
funcionament. D'aquí que el 50% de 
l'aportació calòrica s'empri per al me
tabolisme basal, del 3 al 8% per a l'acció 
dinàmica específica dels mateixos ali
ments, del 12 al 15% per a l'activitat 
muscular, del 10 al 15% per al crei-

xement i un petit percentatge s'utilitza 
per a l'eliminació de l'excreció. 

Com reduir pes 

Entre els tractaments possibles per 
corregir el pes excessiu adquirit per 
sobrealimentació o per manca de mo
bilitat, ens inclinem per l'augment de 
la despesa calòrica i la dieta. 

Augment de la despesa calòrica 
Les necessitats energètiques d'un in
dividu ens vénen donades per la 
suma de la despesa metabòlica basal, 
de l'activitat física i d'altres factors 
com el creixement. 
El metabolisme basal es pot calcular 
mitjançant fórmules o taules de di
versos autors i organismes in
ternacionals, com per exemple: la 
Fórmula de Harris-Benedict: 

Racions 

En l'home: 
BEE = 66 + (13.75 x W) + 

(5x H) - (6.75 xA) 

Necessitats calòriques 

Edat Pes Talla Proteïnes Proteïnes 
Categoria anys kg cm g g/kg Kcal Interval 

Nens 7-10 28 132 34 1,2 2400 (1650-3300) 

Homes 11-14 45 157 45 1,0 2700 (2000-3700) 
15-18 66 176 56 0,8 2800 (2100-3900) 
19-22 70 177 56 0,8 2900 (2500-3300) 
23-50 70 178 56 0,8 2700 (2300-3100) 
51-+ 70 178 56 0,8 2400 (2000-2800) 

Dones 11-14 46 157 46 1,0 2200 (1500-3000) 
15-18 55 163 46 0,8 2100 (1200-3000) 
19-22 55 163 44 0,8 2100 (1700-2500) 
23-50 55 163 44 0,8 2000 (1600-2400) 
51-+ 55 163 44 0,8 1800 (1400-2200) 

Font: Recommended Dietary Allowances, 9th e. Food and Nutrition Board Na-
tional Academy of Sciences-National Research Council. Washinton, D.C., 
1980. 

Toulo 1 
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En la dona: 
BEE = 65.5 + (9.5 x W) + 

(1.8 x H) - (4.6 x A) 

p= pes enkg 
a = 92 per a l'home 
a = 82.5 per a la dona 

Sent: 
W = pes, H = talla, A = edat en anys També cal tenir en compte i sumar al 

metabolisme basal, les tasques ano
menades habituals: o del comitè de la FAO: 

E = a pO.?3 

Sent: 
• Dormir ................. 0.5 - 1 cal/kg/h 

E = despesa calòrica basal • Estar de peu dret ........ 1.2 cal/kg/h 

Sistema energètic Esports cal/kg/hora 

Esports eminentment Ciclisme. Marxa. Cursa contínua Entre 6 i 20 
aeròbics (atletisme fons). Natació 400, 

500 Y 1500 metres. Patinatge 
fons. Esquí fons. Rem. Equi-
tació. 

Esports aeròbics-anaeròbics Futbol. Bàsquet. Voleibol. Handbol. Entre 5 i 15 
(diversitat d'acció) Boxa Lluita. Canoa Natació: 100-

200 m. Tennis. Waterpolo. Hoquei. 
Rugbi. Ciclisme (especialistes). 
Atletisme 800-1500 m. 

Esports eminentment Atletisme: saltadors, llançadors, Entre 3 i 12 
anaeròbics velocistes. Esports de destresa: 

gimnàstica, patinatge artístic, es-
grima. Ciclisme (velocistes). Ka-
rate. 

Taula 2. Orientació de la despesa energètica de l'esportista d'acord amb les modahtats classificades segons la 
modalitat fisiològica principal de despesa energètica, segons Dal Monte, modificat. 

Despesa energètica Activitat Activitat Molt activa Excepcionalment Activitat 
lleugera moderada activa esportiva 

Homes (*) Calories Calories Calories Calories Calories 

Al llit (8 hores) 500 500 500 500 500 

Activitat sedentària 
(8 hores) 
Esportistes 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 1200-2600 
(14 hores) 

Treball (8 hores) 1100 1400 1900 2400 

Esport (2 hores) 

Totals 2300-3000 2600-3400 3100-3900 3600-4400 2700-4100 

(*) Dones: un 25% menys aproximadament. 
Estimació de la despesa energètica diària. Per als esportistes es considera un esport de despesa 
500 cal/hora amb l'entrenament diari de dues hores. Aquesta última valoració dependrà de l'es-
pecialitat esportiva i del temps d'entrenament diari. 
Segons OONZALEZ-RUANO, Alimentación del deportista. 

Taula 3. Estimació de la despesa energètica diària 
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• Estar assegut ........ 0.5 - 1 cal/kg/h 

• Baixar escales ............ 1.5 cal/kg/h 

• Pujar escales ................. 6 cal/kg/h 

• Caminar ........................ 3 cal/kg/h 

Les necessitats energètiques diàries 
dels éssers vius són tema de pre
ocupació d'institucions com la FAO
OMS que ens ofereixen taules on a 
les tasques habituals s'ha afegit el 
metabolisme basal. El resultat ens el 
mostra la taula 1. 
També cal adaptar aquests valors 
als joves en fase de creixement. Al
guns autors, en calcular el me
tabolisme basal d'aquests joves, ja 
hi inclouen aquest tant per cent co
rresponent a l'augment de la talla, 
si bé pot ser un 5% durant el pe
ríode de 10-14 anys. 
També és important tenir en compte 
l'activitat esportiva realitzada. A un 
esportista cal afegir-li la despesa ca
lòrica que es produeix en la com
petició i en l'entrenament, la qual es 
diferent segons l'activitat que realitzi 
(vegeu la taula 2). 
Com indica el doctor Gonziilez 
Ruano, si una vegada considerades 
les despeses energètiques de l'es
portista, no resulten equilibrades, es 
poden rectificar a temps observant 
un control de pes diari de l'esportista. 
Els participants en activitats físiques 
de manteniment, oci o d'altres ac
tivitats on hi hagi una despesa ener
gètica fora de l'habitual, s'haurà 
d'afegir a la dieta diària. 
Així doncs, la despesa diària de ca
lories es pot calcular sumant les ca
lories gastades en les activitats se
güents: 

a) Metabolisme en repòs. 

b) Activitat normal sedentària. 

c) Activitat professional (si se'n té) o 
estudi. 

d) Activitat esportiva. 

El primer apartat es calcula amb les 
fórmules anteriorment exposades. 

apunts: Educoci; fi,ica i Esports 1992 (27) ])·23 



Els tres apartats següents es calculen 
registrant els rendiments parcials de 
les activitats durant 24 hores i ano
tant-ne la despesa energètica de ca
dascuna. 
També ens pot servir la taula 3. 
Si augmentem la despesa de calories 
diàries, mantenint constant l'apor
tació (ingesta de calories), és una de 
les formes d'eliminar el pes ex
cessiu. 

Dieta 
Una altra de les maneres d'acon
seguir reduir pes és la de dur una 
dieta hipocalòrica (que aporti menys 
calories que les que consumin). Això 
pot suposar un risc si no es tenen en 
compte algunes consideracions. 
Grande Covian (1984) diu: "De ma
nera general es pot considerar com a 
satisfactòria una dieta que tingui un 
50% o una mica més de la seva ener
gia total en forma d'hidrats de car
boni, un 35% en forma de greixos, i 
al voltant d'un 10% a un 12% en 
forma de proteïnes." 
Tampoc hem d'oblidar que la dieta 
ha de contenir una aportació de vi
tamines, minerals i aigua adequada. 
De manera simple i general, si tots 
els dies mengem, en quantitats su
ficients, un o dos aliments de cada 
grup de la roda de l'alimentació (fi
gura 2), podem estar quasi segurs 
que la nostra alimentació és correcta. 
Amb l'ajut de les taules 4 i 5 podem 
establir una dieta diària que segueixi 
els consells anteriors, però que ens 
aporti menys calories que les que 
hem calculat que gastàvem al dia. 

Exemple pràctic 
La Maria és una estudiant de 15 
anys, que pesa 66 kg i amida 1.65 m 
d'estatura. Li agrada l'esport i l'ac
tivitat física, i realitza habitualment 
tot tipus d'esports, especialment 
handbol. Fa tres entrenaments la set
mana i un partit el cap de setmana. 
Però, a més, li agrada menjar, s'ho 
passa bé menjant, sobretot dolços, li 
encanten. Està contenta amb la seva 
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ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

1 
Llet, 
formatge, 
iogurt 

7 
Olis, 
porc, 
mantega 

6 
Pa, 
pastes, 
sucre, 
arròs 

5 

2 
Carns, 
ous, 
peixos 

3 
Patates, 
llegums, 
fruits secs 

Verdures i 
hortalisses 

figura 2_ Roda de l'alimentació 

imatge, amb la seva constitució i ac
tivitat, tot i saber que li sobren alguns 
quilos i que li convindria rebaixar
los. Què ha de fer? 
En primer lloc, la Maria és una noia 
d'estatura normal; se situa justament 
en la mitjana de la seva edat, tal com 
veiem a la taula 2. Tanmateix, el seu 
pes és superior en 10 kg a la mitjana, 
amb la qual cosa se situa per damunt 
del percentil 75 (és a dir, més del 
75% de les noies de la seva edat 
pesen menys que ella). 
Per rebaixar el seu pes té dues op
cions: augmentar la despesa calòrica 
-més exercici- o seguir una dieta hi
pocalòrica -menjar menys-o 
Una vegada calculades les seves ne
cessitats energètiques diàries, resulta 
que necessita entre 3.500 i 4.000 ca
lories al dia. Pot augmentar l'activitat, 
per continuar ingerint aquesta quan
titat de calories però gastar-ne més, o 
pot ingerir menys calories, amb una 
dieta, gens difícil de seguir, de menys 

de 3.000 calories, per exemple. 
També és possible que faci les dues 
coses alhora. 

Algunes recomanacions 
En elaborar una dieta per a un ado
lescent, cal que aquest ingereixi: 

• Llet, un litre diari, o 200 gr de for
matge, un iogurt pot substituir un 
quart de litre de llet o 50 gr de for
matge. 

• Cam o peix com a aportació pro
teica, ous, cams fredes (distribuïdes 
durant el dia). Els peixos i les cams 
s'hauran d'alternar. 

• Cereals com a suplement energètic 
i aminoàcids. 

Amanides i fruites fresques. 

• Llegums, patates, arròs, pastes, etc. 

Un cop assolit el desenvolupament 
en el jove, la sobrealimentació pot 
conduir a l'obesitat, si no es dis-
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Nota: Els càlculs s'han fet per una ració d'una persona, i els principis immediats en percentatge. 

Plat Hidrats Greixos Proteïnes Calories Plat Hidrats Greixos Proteïnes Calories 

Sopes, cremes i purés. Legums i potatges. Arrossos. Pastes Lluç a la romana 19.19 22.75 58.06 360.84 
Boquerons 13.22 44.20 42.58 599.66 

Sopa d'all castellana 58.42 15.78 25.80 380.74 Lluç amb salsa verda 35.25 18.44 46.31 329.17 
Sopa de macarrons 81.23 3.91 14.87 234.74 Calamars amb la seva tinta 25.23 26.09 48.68 254.35 
Sopa de verdures 58.97 27.15 13.89 239.39 Calamars fregits 18.10 47.77 34.13 432.09 
Sopa de rap 35.49 22.83 41.67 350.94 Llucet fregit amb patates 45.57 27.73 26.70 936.20 
Sopa d 'arròs 69.97 15.66 14.37 434.16 Amanida mixta 29.86 39.51 30.63 325.03 
Sopa de tomàquet 72.23 4.37 23.41 138.65 Cloïsses a la marinera 21.61 22.84 55.55 244.82 
Crema de col-i-flor 52.49 22.78 24.73 348.90 Tonyina o bonítol amb tomàquet 11.98 30.27 57.74 471.70 
Puré de patates 68.39 19.40 12.21 366.56 Besuc al fom 15.26 26.56 58.17 323.68 
Puré de verdures 76.85 1.97 21.18 395.15 Truita a la navarra 1.31 27.46 71.23 587.21 
Sopa de fideus 36.64 12.74 50.61 294.40 Llenguado meuniere 13.66 33.34 53.00 395.69 
Cocido madrileño 42.38 26.33 31.29 1453.49 Bacallà al pil pil 1.05 38.33 60.63 323.00 
Favada 36.05 34.06 29.89 970.71 Bacallà a la biscaïna 13.14 37.90 48.97 495.66 
Mongetes blanques 56.53 21.44 22.03 554.67 Rap a la riojana 23.05 23.98 52.97 385.71 
Mongetes amb xoriço 60.13 16.44 23.43 633.44 Croquetes de bacallà 35.31 40.03 24.66 306.03 
Llenties guisades 63.63 11.70 24.66 452.99 Sardines en escabetx 16.80 32.88 50.32 489.73 
Potatge de cigrons 49.87 13.70 36.43 714.93 
Paella 42.22 27.81 29.97 897.48 Ous 
Arròs a la marinera 57.54 10.62 31.84 619.56 
Arròs a la cubana 64.44 21.32 14.25 849.84 Ous fregits amb patates 53.93 31.50 14.57 780.50 
Brou gallec 64.92 13.89 21.19 381.49 Ous remenats amb tomàquet 8.72 49.67 41.61 328.94 
Gazpatxo andalús 58.83 30.35 10.82 195.13 Ous al plat 21.97 39.39 38.64 276.19 
Pot gallec 46.33 19.59 34.08 664.07 Truita de patates 46.39 34.39 19.23 515.26 
Crema de xampinyons 45.29 31.82 22.89 306.54 Truita al pernil 3.57 46.07 50.36 229.58 
Macarrons amb carn 52.05 20.08 27.87 613.76 Ous fregits amb pernil 2.58 36.87 60.54 339.16 
Macarrons a la italiana 65.26 19.54 15.20 654.61 Truita d'espinacs 14.67 50.49 34.84 271.95 
Canelons 58.97 12.42 28.61 607.57 Ous remenats amb gambes 11.87 46.79 41.34 366.77 
Raviolis a la italiana 63.33 17.00 19.68 753.61 
Espaguetis 64.09 14.15 21.76 469.41 Verdures i tubèrculs. Amanides 
Salsa Beixamel 42.15 37.45 20.40 267.67 
Salsa de tomàquet 52.92 38.48 8.60 165.06 Albergínia a la crema 44.26 40.21 15.33 276.65 

Ensalada russa 48.47 32.04 19.49 601.71 
Carns. Aus i caça Minestra de verdures 57.33 20.75 21.92 545.02 

Samfaina de carbassó 51.17 27.96 20.88 317.90 
Mandonguilla 18.80 41.15 40.05 326.99 Pèsols amb pernil 60.26 7.61 32.13 387.04 
Llom adobat amb patates 39.11 41.08 19.81 867.92 Bledes amb patates 65.36 18.27 16.38 296.30 
Estofat 13.67 49.66 36.67 709.73 Carxofes al natural 65.47 19.99 14.54 264.20 
Hamburguesa 13.01 48.23 38.75 382.49 Albergínies al forn 57.05 32.41 10.54 183.21 
Vedella 6.17 48.68 45.15 427.55 Carbassons al forn 46.54 21.39 32.07 246.77 
Filet arrebossat 10.06 38.02 51.92 354.52 Col-i-flor arrebossada 39.46 41.95 18.59 389.69 
RagoOtde be 19.99 45.03 34.97 680.46 Espinacs a la crema 47.81 25.19 26.99 271.82 
Rosbif 0.87 37.88 61.24 385.92 Mongetes verdes ofegades 41.53 42.93 15.54 241.98 
Rodó entatxonat 11.82 43.44 44.74 439.15 Puré de patates (guarnició) 71.03 17.87 11.11 277.99 
Filet amb tomàquet i arròs 51.00 22.16 26.84 490.10 Patates castellanes 77.75 12.61 9.64 381.36 
Filet de vaca amb amanida 8.00 50.23 41.77 681.99 Patates amb bacallà 59.63 10.60 29.77 503.57 
Filet amb patates fregides 26.08 42.63 31.29 893.48 Pebrots farcits 41.80 28.16 30.04 392.61 
Pernil dolç arrebossat 7.86 64.16 27.98 571.67 Cabdell al natural 47.98 33.53 18.49 178.85 
Filet rus 18.19 51.95 29.86 486.68 Verdures estofades 66.69 11.82 21.49 356.87 
Fetge de porc arrebossat 17.43 32.31 50.26 279.16 Faves a la catalana 27.59 44.39 28.02 312.03 
Fetge de vaca guisat 5.66 42.97 51.38 303.32 Tomàquets farcits 37.13 33.74 29.13 184.10 
Pollastre rostit 3.30 39.62 57.08 751.26 Pastanagues amb pernil 52.85 22.79 24.36 221.54 
Gallina en pepitòria 6.49 38.09 55.42 831.42 
Pollastre al chilindr6n 7.01 39.92 53.07 836.88 Postres 
Pollastre fregit amb tomàquet 6.87 42.04 51.09 875.54 
Petxugues arrebossades (beixamel) 26.19 45.43 28.39 617.60 Arròs amb llet 84.76 6.35 8.89 450.57 
Croquetes de pollastre 31.67 44.29 24.05 357.28 Flam 71.04 14.05 14.91 297.94 
Conill amb tomàquet 16.89 32.86 50.25 614.16 Poma al forn 89.12 9.43 1.44 241.76 
Perdiu estofada 8.71 44.15 47.14 479.10 Crema 61.35 19.15 19.50 293.13 
Perdiu escabetxada 15.74 24.25 60.01 306.63 Macedònia de fruites 97.38 0.77 1.86 477.42 

Mantegades 62.50 31.09 6.41 1071.90 
Peixos Pastís de poma 70.74 18.67 10.59 746.13 

Gema 81.36 12.09 6.55 452.52 
Tonyina amb vinagreta 4.66 36.07 59.28 456.66 Torrades de Santa Teresa 56.88 25.41 17.72 401.60 
Filet de gall amb patates 34.57 28.65 36.78 688.30 Bescuit 62.91 25.86 11.23 453.91 

Resumit de: OONZJ\LEZ-RUANO E, Alimentación del deportista. 

Taulo 4. Taula de plats preparats i el seu cantingut en principis immediats i calories 
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minueix la ingesta de quantitats ca
lòriques diàries per kg de pes. Per 
tant, cal ajustar l'aportació i la des
pesa calòrica, s'hauran d'evitar les 
dietes riques en un determinat prin
cipi immediat i tractar de seguir les 
proporcions establertes. Amb les die
tes monòtones i capricioses, es pro
dueixen mancances que condueixen 
a anomalies metabòliques, retards en 
el creixement, diferències vi
tamíniques, malalties òssies, etc., 
també cal tenir en compte que l'ado
lescent, a causa de l'etapa de ma
duració orgànica, sexual i de crei
xement accelerat, necessita una 
aportació nutritiva equilibrada, tant 
des del punt de vista qualitatiu com 
quantitatiu, on l'aportació plàstica és 
molt important. Es necessita calci, 
fòsfor i proteïnes suficients per aju
dar en la funció òssia, hormonal, etc. 
Per acabar, dues últimes re
comanacions: anar a l'especialista si 
teniu problemes d'obesitat, fer exer
cici i seguir una dieta equilibrada; 
aquest és el mètode més adequat per 
aprimar-se i trobar-se bé. 
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ENSENY AMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

Grams Aliment 

125.00 Iogurt (125 gr) 

250.00 llet (1 vas) 

100.00 Te 

100.00 Cafè 
10.00 Sucre (2 terrossos o 1 cullerada petita) 

125.00 Suc de fruites (taronja ... ) 
150.00 Cols 

60.00 Pa de motlle (2 llesques) 

100.00 Pa de blat blanc 

25.00 Pa torrat (3 llesques) 

50.00 Galetes Maria (6 unitats) 

80.00 Croissant (1) 

60.00 Ensaïmada (1) 

50.00 Brioix suís (1) 

25.00 Formatge en porcions (1) 

50.00 Formatge cremós 
150.00 Fruita (1) 

25.00 Musti (2 cullerades) 
20.00 Com flakes (4 cullerades) 
20.00 Mel (1 cullerada) 

40.00 Melmelada (2 cullerades) 

30.00 Mantega (2 porcions) 

30.00 Margarina 

50.00 Ou ferrat (1) 

50.00 Ou dur (1) 

50.00 Truita a la francesa (1 huevo) 

50.00 Ou remenat (1) 

100.00 Salsitxa natural 

50.00 Pernil dolç 

50.00 Pernil serrano 

50.00 Bacó 

Hidrats 

6.25 

11.50 

0.40 

0.80 

9.94 

20.75 
16.35 

36.00 

56.30 
18.33 

35.65 
40.00 

27.72 

32.25 

0.63 
1.00 

18.00 

16.50 

17.00 
15.88 
24.00 

0.15 

0.12 
0.75 

0.30 
0.80 

0.65 
3.60 

0.25 

0.00 
0.00 

Greixos 

3.50 

8.75 
0.00 

0.10 

0.00 
0.25 
0.00 

3.90 

1.00 

1.13 
5.10 

3.20 

2.34 

2.10 

7.00 
15.50 

0.30 

1.88 

0.32 
0.08 
0.20 

24.60 
24.30 

8.95 

5.60 

8.50 

9.25 

33.30 

15.00 
1.80 

27.50 

Proteïnes 

6.25 
8.25 

0.10 

0.30 
0.00 
0.63 

0.00 
6.24 

8.10 
2.58 

4.00 

6.40 

5.16 
4.00 

2.58 
12.50 

1.50 
3.25 

1.72 
0.00 

0.20 
0.18 

0.18 

7.00 

6.25 

5.50 

5.75 
12.10 

10.20 
8.50 

4.50 

Calories 

81.50 
157.75 

2.00 

5.30 
39.76 

87.75 
65.40 

204.06 

266.60 

93.73 

204.50 

214.40 

152.58 
163.90 

75.80 
193.50 

80.70 
95.88 

77.76 
64.24 

98.60 
222.72 

219.90 
111.55 

76.60 
101.70 

108.85 
362.50 

176.80 
140.20 

265.50 
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Taulo 5. Taula d'aliments i el seu contingut en principis immediats i calories 
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Resum 

Com a conseqüència d'una sèrie de 
factors de canvi que s'estan produint 
a la societat actual, cada vegada és 
més important l'educació de l'oci i 
del temps lliure. Però si fem un es
tudi dels currículums oficials podem 
comprovar que aquesta parcel.la està 
pràcticament oblidada. 
Amb l'objecte de solucionar aquest 
problema, presentem una alternativa 
que actualment s'està experimentant 
a l'Institut de Batxillerat FIo
ridablanca de Múrcia i que consisteix 
a implantar una nova EATP (as
signatura optativa per als alumnes 
que cursen segon i tercer de BUP), 
denominada Educació de l'Oci i del 
Temps Lliure mitjançant Activitats 
Esportives, i que entre d'altres ob
jectius pretén dotar els alumnes d'una 
colla d'instruments i coneixements 
necessaris perquè siguin capaços 
d'ocupar el seu temps d'oci. 
Al llarg de l'article, els autors pre
senten un disseny curricular d'aques
ta assignatura, estructurat en quatre 
apartats: objectius, continguts, línies 
metodològiques i avaluació. 

Paraules clau: currículum es
colar, EATP, temps lliure, oci, 
activitat esportiva. 

Antecedents 

Durant el curs 1988/1989 va sorgir la 
idea d'efectuar un disseny d'as
signatura que permetés als nostres 
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alumnes a curt, mig i llarg termini ser 
capaços d'organitzar i ocupar el seu 
temps de lleure. Moguts per aquesta 
inquietud, vam iniciar un estudi sobre 
el currículum escolar i més con
cretament sobre les matèries o parts 
d'aquesta que incidissin en l'educació 
de l'oci i del temps lliure dels alum
nes; la nostra sorpresa fou gran ja que 
pràcticament no vam trobar cap apli
cació pràctica sobre el tema, aquest va 
ser, doncs, el motiu principal pel qual 
ens vam embarcar en la creació de 
l'EA TP que presentem a continuació. 

Introducció 

L'experiència que detallem a con
tinuació s'està duent a terme a l'Ins
titut de Batxillerat FIoridablanca, 
com una opció més que tenen els 
alumnes de segon i tercer dins del 
que el MEC denomina EATP, En
senyaments i Activitats Tècnico
professionals, la missió de les quals 
és la de completar la formació dels 
alumnes permetent-los establir una 
relació estreta entre els coneixements 
adquirits per l'estudi de les diverses 
matèries i el vessant pràctic d'aques
tes i, en tot cas, el món del treball. 
Com a conseqüència d'una sèrie de 
factors de canvi que s'estan produint a 
la societat actual, com són, per exem
ple, la reducció de la jornada laboral, 
la implantació de la jornada escolar 
intensiva, l'augment de l'atur, l'aug
ment de la capacitat adquisitiva, etc., 
cada vegada és més necessari incloure 

a l'educació dels joves aspectes que 
els capacitin per organitzar el seu 
temps lliure. Si observem el cu
rrículum escolar ens adonarem que no 
hi ha cap matèria que s'ocupi de l'edu
cació de l'oci i del temps lliure. 
Davant d'aquesta contradicció els 
professors que componem el Se
minari d'Educació Física pensem que 
no ens podíem quedar impassibles i 
vam iniciar un estudi amb la finalitat 
de recopilar les diverses opinions 
que s'havien publicat sobre la ne
cessitat d'incloure al currículum de 
l'escolar aquest aspecte. D'aquestes 
opinions ressaltem les exposades per: 

• Benito López Andrada i altres: 
"Avui dia, en ple apogeu in
dustrial, l'educació del temps lliure 
no es pot deixar al caprici de l'in
dividu sinó que hi ha d'haver una 
preparació i una formació perquè 
sigui un enriquiment per a l'home, 
alhora que un ajut per assolir l'edu
cació integral que li correspon." 
(López Andrada, 1982). 

• Josep Ma. Puig i altres: "Es pretén 
preparar, formar la persona perquè 
visqui el seu temps disponible de 
la manera més positiva. L'escola, 

fins i tot en la seva activitat cu
rricular ha de tenir com a objectiu 
proveir l'estudiant d'un conjunt de 
recursos culturals que li ofereixin 
possibilitats d'oci més riques. El 
temps escolar podria tenir com a 
una de les seves finalitats preparar 
per a un oci ric i creatiu." (Puig 
Rovira, 1987). 
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De les anàlisis d'aquests i d'altres au
tors es desprèn aquesta necessitat, la 
qual cosa ens va animar a continuar 
amb el nostre propòsit. 
Seguidament ens vam proposar in
tentar d'arribar a una definició tan 
clara i precisa com fos possible 
sobre què enteníem per temps lliu
re; en aquest apartat ens inclinem 
en part per l'opinió exposada per 
Benito López Andrada i altres: 
"Temps lliure és el conjunt d'ac
tivitats que realitza el subjecte du
rant el temps disponible" (López 
Andrada, 1982). Aquest temps dis
ponible, al nostre parer, és el que 
resulta després de descomptar a 24 
hores el temps emprat en la 
realització de les necessitats vitals 
(fisiològiques -dormir, menjar. .. -, 
escolars -classes diàries-, derivades 
-ajudar els pares, deures ... -). En el 
cas concret del nostre centre, 
aquest temps lliure és força ampli, 
ja que els alumnes tenen la jornada 
escolar condensada en horari de 
matí. 
Davant d'aquest panorama, els edu
cadors tenim dues opcions: 

a) Preocupar-nos de com s'utilitza 
aquesta quantitat de temps lliure i 
de quina manera s'hauria d'emprar 
i intentar contribuir en aquesta 
ocupació. 

b) Passar, és adir, no fer res en 
aquest sentit. 

La nostra opinió s'emmarca en la pri
mera de les opcions. Efectivament 
estem d'acord en el fet que els nos
tres alumnes gaudeixen d'una quan
titat de temps lliure que en cap cas 
pot considerar-se com un aspecte 
marginal de la seva vida. Constitueix 
una part quantitativament molt no
table del seu temps i alhora és la base 
d'una varietat d'estímuls i de pos
sibilitats creixents. Per tant, pensem 
que és molt important que els edu
cands sàpiguen enfrontar-se a aquest 
tipus de societat donant-los a co
nèixer les possibilitats físico-
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esportives recreatives que tenen per 
ocupar el seu temps lliure d'una ma
nera ordenada, creativa i saludable, 
capaç de contribuir a la seva qualitat 
de vida. 
Finalment, i per veure si realment la 
nostra inquietud coincidia amb la 
dels nostres alumnes, vam realitzar 
un sondeig d'opinió entre els alumnes 
de primer de BUP per detectar la pre
disposició d'aquests en cas que pro
poséssim una EA TP que contemplés 
aquests aspectes des d'una pers
pectiva esportiva. Aquest sondeig, el 
vam dur a terme mitjançant una en
questa que reproduïm a continuació. 

Sondeig d'opinió sobre l'elecció d'EATP 
A segon de BUP, a part de les as
signatures obligatòries, has d'escollir 
una assignatura optativa denominada 
EATP (Ensenyament i Activitats 
Tècnico-professionals). Les que ofe
reixen actualment el centre són les 
següents: Disseny, Imatge i So, Arts 
Plàstiques, Informàtica, Alimentació 
i Electricitat. 
Per al curs vinent el Seminari d'Edu
cació Física pretén ampliar aquesta 
oferta amb una nova assignatura: 
Educació de l'Oci i del Temps Lliure 
mitjançant Activitats Esportives. 

Ens agradaria saber en quina d'aques
tes assignatures et matricularàs el 
curs vinent. 
Marca amb un 1 la que t'interessi 
més i amb un 2 la que t'interessi en 
segon lloc: 

::::J Disseny 
r::J Imatge i So 
D Arts Plàstiques 
:::J Informàtica 
D Alimentació 
D Electricitat 
::::J Educació de l'Oci i Temps 

Lliure mitjançant Activitats 
Esportives. 

Els resultats d'aquest sondeig van ser 
els següents: 90 alumnes estaven dis
posats a matricular-s'hi i uns altres 
100 ho farien com a segona opció. 
Davant d'aquest repte, el nostre plan
tejament de treball va ser el següent: 
si volem que la nostra labor docent en 
aquesta nova EATP tingui una orien
tació seriosa, ordenada, lògica i al 
més científica possible, no podem 
conformar-nos amb el plantejament 
d'uns continguts sorgits una mica a 
l'atzar, improvisats o, simplement, 
nous i atractius que tindran molt de 
"ganxo" entre els alumnes; no es trac-
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ta de fer una cosa que simplement ens 
vingui de gust, sinó, al contrari, sor
gida la idea, el repte consisteix a ser 
capaços de sistematitzar-la en un pro
cés d'ensenyament-aprenentatge basat 
en la determinació d'uns objectius, en 
la selecció d'uns continguts, d'uns mè
todes d'ensenyament, en la relació 
d'uns mitjans i en una avaluació de tot 
el procés. 

Determinació dels obieetius 

A l'hora de determinar els objectius 
rectors de la nostra acció educativa 
vam partir d'una sèrie d'hipòtesis o 
plantejaments que després es van tra
duir en objectius més ben defmits i 
susceptibles de ser avaluats. 
Per a nosaltres, els objectius han de 
tenir un caràcter d'hipòtesi que cal 
comprovar i en funció d'això, el seu 
ús ens serviria de marc de referència, 
és a dir, la missió d'aquests és la 
d'ac/arir el que es pretén fer i ser un 
marc de referència per organitzar el 
procés (López de la Coma). 
A continuació passem a detallar 
aquests objectius: 

a) Contribuir a l'educació dels alum
nes perquè, a posteriori, siguin ca
paços d'escollir l'activitat física 
com un mitjà d'ocupació del seu 
temps lliure. 

b) Donar-los un ampli ventall de pos
sibilitats, així com una capacitat 
d'autoformació, que els faci co
nèixer els beneficis que aporta la 
pràctica esportiva i que al mateix 
temps gaudeixin amb aquestes ac
tivitats. 

c) Facilitar als alumnes el des
cobriment de les possibilitats mo
trius del seu propi cos, i de les 
possibilitats infinites del joc cor
poral que ofereix la col.laboració 
amb els companys o que permeten 
determinats materials ins
truments esportius, així com la 
gran diversitat d'activitats pre-
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esportives 
portives. 

pròpiament es-

d) Analitzar les possibilitats re
creatives d'alguns esports i ac
tivitats físiques, dissociant-les de 
la seva intenció agonística. 

e) Saber adequar l'activitat física a 
unes característiques recreatives 
que facin augmentar el gaudi del 
temps de lleure. 

t) Saber valorar l'activitat física re
creativa com un plantejament cada 
cop més buscat per la societat actual. 

g) Ampliar la incidència que té 
l'Educació Física en el procés 
educatiu. 

h) Posar en contacte els alumnes in
teressats amb l'altra cara de l'es
port (burocràcia, finançament, or
ganització, etc.). 

i) Contribuir a l'organització de l'ac
tivitat esportiva del centre i apren
dre a planificar, organitzar, posar 
en marxa i dirigir competicions, 
concursos, certàmens i tot tipus 
d'activitats esportivo-recreatives. 

j) Oferir una alternativa nova al ven
tall de possibilitats de l'EATP. 

k) Dotar l'alumnat d'instruments i 
coneixements necessaris perquè 
sigui capaç d'organitzar la seva 
vida tant des del punt de vista la
boral com del seu temps lliure a 
tots els nivells. 

I) Aconseguir una educació integral 
mitjançant actes esportius, fo
mentant en ells una veritable cons
ciència esportiva i introduir-los a 
la pràctica d'activitats físiques. 

m)Rehabilitar els valors morals i 
educatius inherents a l'esport, és a 
dir, millorar la comunicació so
cial, ser una font de diversió, afa
vorir l'agrupament de sexes, des
envolupar l'esportivitat, etc. 

n) Plantejar-se l'educació física com 
una sortida professional més. 

Continguts 

Els continguts són el conjunt d'in
formacions verbals i no verbals po
sades en joc en el procés d'en
senyament-aprenentatge, en interac
ció de les quals, l'alumne construeix 
els seus coneixements (López de la 
Coma). 
Un dels primers problemes amb què 
ens vam enfrontar va ser el de definir 
quins serien els continguts d'aquesta 
matèria en els dos cursos en què 
s'havia d'impartir. Aquest problema 
va sorgir com a conseqüència de la 
manca de propostes d'aquest tipus 
tant en l'àmbit nacional i com in
ternacional. 

Selecció de continguts 
Per resoldre aquest problema i, per 
tant, per efectuar la selecció dels mit
jans que hauríem d'emprar per im
partir aquesta matèria vam tenir en 
compte les característiques que de
fineixen les activitats com a re
creatives (Manuel Pérez, 1986). 

• Tothom ha de poder participar-hi. 

• Les regles poden ser creades i/o 
adaptades pels propis participants. 

Hi ha possibilitats d'opció quant al 
tipus d'activitats, la manera de 
practicar-les, etc. 

Jugar amb els altres" és més im
portant que "jugar contra els al
tres" . 

• La pràctica recreativa no descarta 
l'aprenentatge tant d'habilitats o 
tècniques com d'actituds. 

• Tot i que no sigui l'objectiu prin
cipal, no s'ha de descartar l'esforç 
físic. 

Els continguts plantejats han de ser
vir per programar el temps lliure al 
llarg de tota la vida. 
Els continguts plantejats han de 
donar pautes teòriques suficients per
què els alumnes comprenguin la im-
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portància de l'educació de l'oci i del 
temps lliure. 
En funció del que s'ha dit i tenint en 
compte la realitat en què s'havia de 
desenvolupar aquesta experiència, vam 
distingir dos grans blocs de continguts: 

Continguts referits a aspedes teòrics 
d'informació i formació en l'educació de 
l'oci i del temps lliure 
• Elements del temps lliure. 
• Aspectes teòrics d'una pedagogia 

de l'oci. 
• Ambits d'actuació de la pedagogia 

de l'oci. 
• Animació sòcio-cultural. 
• Activitats esportives extraescolars. 

Continguts referits a aspedes pràdics 
Dins d'aquest bloc vam distingir-ne 
dos subapartats: 

a) Activitats desenvolupades en les 
instal.lacions del centre. 

• Esport d'orientació. 
• Esports de raqueta. 
• Jocs i esports recreatius. 
• Proposta i descobriment d'ac

tivitats mitjançant l'ús de ma
terial de deixalla i alternatiu. 

• Proposta i descobriment d'ac
tivitats no convencionals amb 
material convencional. 

• Esports populars. 
• Possibilitats que ofereix la in

corporació de la música en les 
activitats recreatives. 

• Organització i desenvolupament 
de jornades de portes obertes. 

b) Activitats desenvolupades fora del 
centre. 

• Esports d'aventura. 
• Esports nàutics. 
• Cicloturisme. 
• Activitats a la natura. 

Distribució dels continguts 
Un cop decidits quins serien els con
tinguts que conformaven aquesta ma
tèria, el pas següent que vam dur a 
terme va ser el de distribuir-los i or
denar-los en els dos cursos acadèmics. 
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tejar van ser les següents: 
1. Suport teòric 
2. Esport d'orientació 
3. Esports de raqueta 
4. Jocs i esports recreatius 
5. Jocs populars 

Vam distribuir la matèria en unitats 
didàctiques, perquè des del nostre 
punt de vista era la manera més ade
quada i, a més, els nostres alumnes ja 
estan familiaritzats amb aquesta forma 
d'organització, pel fet de ser la que 
vam dur a terme a la programació 
d'Educació Física. 

6. Esports d'aventura i activitats a la 
natura 

Les unitats didàctiques que vam plan- 7. Esports nàutics 

A la natura: 
• Acampada 
• Orientació 
• Montanyisme 
• Espeleologia 
• Etc ... 

¿De què es ttacta? 
D'ensenyar-nos moltes activitats especial
ment recreatives perquè després les pu
guem practicar en el nostre temps lliure. 

Jocs de requeta i pala: 
• Ping-pong 
• Bàdminton 
• Indiaca tennis 
• Etc ... 

ACTIVITATS 

Jocs i esports 
populars: 

• Bitlles 
• Calitxe 
• Petanca 
• Etc ... 

Jocs amb 
• Pilotasses 
• Paracaigudes 
• Etc ... 

Cicloturisme 
Aquàtics: 
- Piragüismes 
-Vela 
-Etc ... 

Edtlcació de l' od i del temps In.re mit~ant activitats esportives 
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Unitat didàdica 1: Suport teòric 

• Curs: segon i tercer de BUP 

Nombre de sessions: 10 

• Objectius: 
Que els alumnes adquireixin una 
sèrie de coneixements teòrics que 
els possibilitin d'organitzar, des
envolupar i conjugar diversos tipus 
d'activitats esportivo-recreatives. 

- Que els alumnes siguin capaços 
de planificar, organitzar, posar 
en marxa i dirigir competicions, 
concursos, etc., amb eficàcia, 
seguretat i adequació a les fi
nalitats previstes. 

• Desenvolupament: 
Tema I: Elements del temps lliure 
1.1. Conceptes bàsics. 
1.2. Possibilitats i limitacions del 
temps lliure. 
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1.3. Nivells en l'ús del temps lliure. 
1.4. Objectius. 
1.5. Els sectors de socialització. 
Tema 2: Aspectes teòrics d'una pe
dagogia de l'oci 
2.1. Objecte de la pedagogia de l'oci. 
2.2. Principis generals de l'oci i re
creació. 
2.3. Condicionaments de les ac
tivitats d'oci. 
2.4. Intervenció educativa en els mit
jans d'oci. 
Tema 3: Ambits d'actuació de la pe
dagogia de l'oci 
3.1. Medis no específics: família, es
cola, etc. 
3.2. Medis específics: colònies, cam
paments, etc. 
Tema 4: Animació sòcia-cultural 
4.1. Definició d'animació. 
4.2. Animació i exigències en l'es
port popular. 
4.3. Lloc de l'animació sòcio-cultural 
en la pedagogia de l'oci. 

Tema 5: Activitats esportives ex
traesca lars 
5.1. Introducció. 
5.2. Organització i control de les 
competicions internes, externes, es
coles esportives. 

Avaluació: 
- L'alumne haurà d'elaborar un pro

jecte on especifiqui les diverses 
possibilitats que té al seu abast per 
ocupar el seu temps lliure. 

- L'alumne haurà d'elaborar un 
projecte on especifiqui les di
verses possibilitats d'ocupació del 
temps lliure per a un col.lectiu 
amb unes característiques de
terminades. 

- Participació dels alumnes en els de
bats i taules rodones que es plan
tejaran per al desenvolupament 
dels temes. 

- Els alumnes hauran de participar 
en l'elaboració, organització i 
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desenvolupament de la com
petició interna. 

Procediments comuns d'avaluació 
que estem utilitzant en les unitats di
dàctiques: 

- Entrevista amb els alumnes en 
acabar la unitat didàctica amb la 
finalitat d'obtenir infonnació 
sobre el seu desenvolupament. 
Anàlisi de la infonnació con
tinguda en la graella d'observació 
del professor. 

- Reflexió sobre les opinions ex
posades per la resta de com
panys del seminari en relació 
amb les observacions de classe 
efectuades per aquells. 

Unitat didàdica 2: Esport d'orientació 
• Curs: tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 8 

Objectius: 
- Aconseguir que els alumnes s'in

teressin per la vida a l'aire lliure, 
com a mitjà per satisfer el desig 
de noves experiències, de lli
bertat i activitat física i psíquica, 
de conviure amb els altres i d'ad
quirir coneixements sobre la na
turalesa i el medi ambient. 

- Aconseguir que els alumnes 
aprenguin a utilitzar el mapa i la 
brúixola mentre fan exercici físic. 

• Desenvolupament: 
Introducció. 

- Elements de l'orientació (mapa, 
brúixola). 

- Tècniques d'orientació. 
- Elaboració d'un mapa. 

• Avaluació: 
- Elaboració per part dels alum

nes d'un mapa del barri Infante 
Don Iuan Manuel, d'acord amb 
les directrius explicades. 

- Disseny per part dels alumnes 
d'un circuit d'orientació en el 
barri Infante Don Iuan Manuel. 
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Unitat didàdica 3: Esports de raqueta 
• Curs: segon i tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 16 

• Objectius: 
Millorar la capacitat de per
cepció, reacció, etc., de l'alum
ne. 

- Desenvolupar la capacitat de 
concentració i control mental en 
situacions canviants. 

- Els alumnes han de comprendre 
que l'esport ha de ser bàsicament 
un instrument de participació de 
tots en activitats de joc, la fi
nalitat de les quals radica en 
l'autosatisfacció, la fonnació in
te gral i la sal ut. 

• Desenvolupament: 
- Aspectes pedagògics dels es

ports de raqueta. 
- Construcció metodològica dels 

jocs de raqueta en l'esport re
creatiu. 

- Treball sobre els elements bàsics 
que el componen: bàdminton, ten
nis de platja, pala càntabra, tennis 
de taula, indiaca tennis, etc. 

- Pràctica en situacions reals de 
joc de cada una d'aquestes mo
dalitats. 

• Avaluació: 
- Nivell d'execució aconseguit en la 

realització dels diferents gestos 
tècnics. 

- Solució que els alumnes adopten 
davant de situacions reals de joc. 

- Cooperació amb els companys, 
sobretot en la pràctica de la pala 
càntabra. 

Unitat didàdica 4: Joc i esports recreatius 
• Curs: segon i tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 24 

• Objectius: 
- Descobriment per part dels 

alumnes de les possibilitats mo
trius del propi cos i de les in-

nombrables possibilitats de joc 
corporal que ofereix la 
col.laboració amb companys/es 
o que penneten detenninats ma
terials i instruments esportius. 

- Estimular la cooperació i l'es
perit d'equip. 

- Comprensió i coneixement per 
part dels alumnes d'una gamma 
d'activitats recreatives i de l'en
torn on es desenvoluparan. 

• Desenvolupament: 
- Treball sobre els elements tèc

nics, tàctics i reglamentaris de: 
floorball, korfball, tchoukball, 
frisbee, indiaca. 

- Treball sobre els elements bà
sics dels esports següents: ping
pong 

- Activitats amb material de dei
xalla i alternatiu (paracaigudes, 
pilotasses, diaris, etc.). 

• Avaluació: 
Cooperació amb els companys/ 
es. 

- Execució dels gestos tècnics. 
- Solució aportada pels alumnes 

davant la presentació per part 
del professor d'uns materials no 
habituals. 

Unitat didàctica 5: Jocs populars 
• Curs: tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 14 

• Objectius: 
Que els alumnes coneguin 
teòricament i pràctica els jocs 
populars i els esports autòctons i 
vegin les possibilitats que ofe
reixen per ocupar el temps lliu
re. 

• Desenvolupament: 
- Petanca. Desenvolupament del 

joc. Regles. Operacions tèc
niques i tàctiques. 

- Bitlles. Modalitats. Elements fí
sics del joc. Desenvolupament i 
regles del joc. 
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- Calitxe. Elements físics del joc. 
Desenvolupament del joc. Mo
dalitats de joc. 

- Mazibol. Elements que componen 
el joc. Desenvolupament d'una 
partida. Tècnica de llançament. 

• Altres. 
Adaptació d'aquests jocs a 
l'àmbit escolar. 

• Avaluació: 
- Participació dels alumnes en els 

jocs que el professor, o altres tèc
nics que aquest consideri oportú, 
plantegi. 

- Realització per part dels alum
nes d'una sèrie de fitxes on es
pecifiqui: el nom del joc, les 
seves regles i la descripció grà
fica dels jocs populars murcians. 

Unitat didàdica 6: Esports d'aventura i 
adivitats en la natura 
• Curs: segon i tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 24 

Objectius: 
Oferir als alumnes la possibilitat de 
realitzar activitats diferents i fora 
del seu ambient habitual, per tal de 
millorar-ne les qualitats físiques i, 
conseqüentment, la qualitat de 
vida. 
Adaptació al medi. 
Desenvolupar en els alumnes la 
capacitat d'autoconcentració i de 
col.laboració amb la resta de 
companys. 

• Desenvolupament: 
- Parapent i paracaigudisme 
- Ala delta 
- Vol sense motor 
- Espeleologia i muntanyisme 
- Marxa 
- Acampada 
- Cicloturisme 

Nota: donades les característiques 
d'aquests esports, les quals fan molt di
fícil que es puguin practicar en períodes 
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lectius normals, els tractarem mitjançant 
nocions de tipus teòric amb mitjans 
àudio-visuals per tal que sàpiguen que 
existeixen i com es practiquen. 

• Avaluació: 
- Realització per part de l'alumne 

d'un muntatge de tendes de cam
panya. 

- Execució dels nusos més uti
litzats en la pràctica del cordam. 

- Disseny per part de l'alumne 
d'una ruta cicloturista. 

Unitat didàctica 1: Esports nàutics 
• Curs: segon i tercer de BUP 

• Nombre de sessions: 24 

• Objectius: 
Afavorir i estimular la in
terrelació dels components del 
grup. 

- Aconseguir que l'alumne s'adapti 
a un medi diferent a l'habitual i 
que adquireixi unes habilitats bà
siques que li permetin realitzar ac
tivitats amb les màximes ga
ranties. 

• Desenvolupament: 
- Piragüisme 
- Vela 
- Surfing 

Nota: per desenvolupar aquest apartat 
caldrà el suport de la Comunitat Au
tònoma de Múrcia i de l'Ajuntament de 
Múrcia, ja que aquests dos organismes 
són els que disposen del material i de 
les instal.lacions necessàries per des
envolupar la part pràctica. 

• Avaluació: 
- Execució pràctica de les classes 

de piragüisme, considerant un 
sentit de responsabilitat i ajuda 
als companys. 

- Mitjançant la realització d'una 
taula rodona i la creació d'un 
debat entre tota la classe sobre 
projeccions relacionades amb 
aquestes activitats. 

Unies metodològiques 

Exposem a continuació com estem 
impartint aquesta matèria. Nosaltres 
partim d'una citació de CarI Rogers 
referent a l'essència del rol del pro
fessor recreatiu: "Si no tinc con
fiança en l'ésser humà, em veig obli
gat a saturar-lo d'informacions que 
jo escullo, perquè no segueixi el seu 
camí, és a dir, l'erroni. En canvi, si 
confio en la capacitat de l'individu 
humà per desenvolupar les seves ca
pacitats latents, puc oferir-li moltes . 
ocasions perquè es realitzi, alhora 
que puc deixar-li escollir el seu 
camí i la direcció que esculli per al 
seu aprenentatge." (Pérez, 1986). 
Tenint en compte aquesta afmnació, 
els professors que impartim aquesta 
matèria vam considerar que la nostra 
funció s'havia de concretar en im
pulsar i facilitar l'autonomia i la cre
ativitat dels nostres alumnes. 
Per tal de dur a terme aquesta tasca, 
vam distingir-ne dues fases: 
a) El professor és qui proposa les 

pautes d'actuació així com el ma
terial necessari, formes de re
alitzar l'activitat, etc., és a dir, el 
professor pren les decisions i 
l'alumne realitza les activitats que 
se li proposen. 
En aquesta fase·, l'actuació del pro
fessor i de l'alumne s'emmarca dins 
de les estratègies pedagògiques co
negudes amb el nom d'Instrucció 
Directa (F. SlÍnchez Bañuelos) o 
també tasques defInides del Tipus 
1-11 (Domingo Bhizquez). 

b) El professor va cedint com
petència als alumnes i deixa de 
ser el protagonista principal, tal 
com passava en la fase anterior. 
Fn aquesta fase, l'acruació del pr0-

fessor i de l'a1unme s'inclouen dins de 
les estratègies pedagògiques c0-

negudes amb els noms d'En
senyament Mitjançant la Recerca (F. 
SlÍnChez Bañuelos i Muska Mosston) 
o també Tasques No DefInides dels 
Tipus I-lI-lli i Tasques SemidefInides 
dels Tipus 1-11 (Domingo BIazquez). 
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Aquestes dues fases que hem plan
tejat no s'han d'entendre com a fases 
ai1lades, sinó com a parts que cons
titueixen un tot que cal articular amb 
una idea de globalitat. 
A efectes pràctics, cal dir que a 
l'hora d'iniciar una activitat, serà el 
professor qui prengui les decisions 
per tal de, a mesura que passi el 
temps, anar deixant que l'alumne 
prengui determinades decisions 
sobre l'activitat proposada. 
Seguint Pérez Gom i Chivite (Pérez 
Goñi, 1989) podríem representar grà
ficament el que hem exposat an
teriorment, tal com indiquem al grà
fic. 
Com a conclusió d'aquest apartat, 
creiem que la nostra funció (o mis
sió de professor) ha de ser la de 
constituir una font de recurs per a 
tots els alumnes que ho demanin, 
però sense oblidar que hem de vet
llar perquè gràcies a la nostra in
fluència i coneixements els alumens 
vagin assolint les fites motrius i es
portives adequades a cada cir
cumstància. 

Avaluació 

L'avaluació que estem duent a terme 
no es dirigeix exclusivament als 
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alumnes, sinó que engloba tots els 
elements que constitueixen la pro
gramació. Entenem que un dels ob
jectius fonamentals de l'avaluació és 
el de facilitar-nos la informació su
ficient perquè puguem millorar o 
adaptar la nostra programació any 
rere any. 
Entenent l'avaluació des d'aquesta 
perspectiva, estem afirmant que la 
nostra actuació no només s'encamina 
en la constatació d'uns resultats, ex
pressats en termes de rendiment, és a 
dir, avaluació del producte, sinó fo
namentalment al procés d'apre
nentatge, és a dir, avaluació del pro
cés. 
Hem començat dient que no només 
avaluem l'alumne, sinó que avaluem 
alguna cosa més. Què és aquesta cosa 
de més que avaluem? Per respondre 
aquesta pregunta ens inclinem per la 
solució aportada per B. Maccario 
(Maccario, 1986) quan diu que l'ava
luació ha de contemplar el següent: 
l'alumne -els aspectes que cal avaluar 
aniran encaminats fonamentalment a 
aprenentatges i actituds-, el professor 
-característiques i comportaments-, les 
línies i els elements metodològics -
s'avaluaran els objectius, els mètodes i 
les estratègies, el material i l'ava
luació- i, segons Mikel Chivite (Chi
vite, 1989) s'hauria de contemplar 

Decisions de l'alumne 

Decisions del professor 

Temps 

també el sistema, en aquest apartat 
diu que caldria avaluar aspectes que 
són inclosos en la pròpia institució 
educativa i aspectes aliens a l'es
mentada institució. 
Un cop aclarit cap a quins elements 
dirigim l'avaluació, exposarem a con
tinuació els instruments que estem 
utilitzant per dur a terme aquesta 
avaluació. 

Avaluació de l'alumne 
Aquesta avaluació fa referència als 
tres àmbits exposats per B. Bloom en 
la seva taxonomia: 

• Àmbit cognitiu. Avaluem a par
tir de treballs referits als temes 
que conformen el suport teòric 
de la matèria i entrevistes. 

• Àmbit afectiu. Els procediments 
que utilitzem són l'autoavaluació, 
que considerem fonamental ja 
que pensem que els alumnes han 
de participar en la seva propla 
avaluació pel fet de ser ells els 
que coneixem millor el seu pro
cés; la llista de control; la tècnica 
de Likert, i el Diferencial Se
màntic d'Osgood. 

• Àmbit motor. Tenim en compte 
les execucions dels alumnes i les 
graelles de control. 
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Avaluació del professor 
Per tal d'obtenir dades sobre la funci6 
del professor estem utilitzant l'ob
servació, entesa com a au
toobservaci6 i heteroobservaci6. Per 
a aquesta última utilitzem tècniques 
de caràcter categorial, llista de con
trol, escales d'observaci6 i qües
tionaris dirigits tant als alumnes com 
als professors. 

Avaluació de les línies i dels elements 
metodològics o avaluació del procés 
De Corte (Bhizquez Sanchez, 1990) 
diu: "L'avaluaci6 del procés implica 
que totes les fases d'acci6 didàctica 
han de ser objecte d'avaluaci6, és a 
dir: 

• A valuaci6 dels objectius didàctics. 
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• A valuaci6 de les situacions d'acci6 
didàctica. 

• A valuaci6 de la realitzaci6. 

Avaluaci6 del sistema d'ava
luaci6." 

Els procediments que fem servir s6n 
els mètodes d'estimació i els mètodes 
d'observació; dins d'aquest apartat es 
tindrà en compte l'opini6 dels alum
nes i la retroalimentaci6 de la pro
gramaci6. 

Avaluació del sistema 
En aquest apartat, Mikel Chivite 
(1989) considera que s'haurien d'ava
luar aspectes inclosos en la mateixa 
instituci6 educativa i aspectes aliens 
a aquesta. 
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Resum 

El basquetbol és una activitat es
portiva mol evolucionada i en re
novació pennanent que presenta una 
estructura funcional annònica i co
herent, on tots els seus factors mos
tren grans nivells de desenvolu
pament. El seu petfIl esportiu seria el 
d'un joc motor agonístic dotat d'una 
gran estructuració temporal, recolzada 
en els mitjans tecnològics actuals, i 
una distribució dels esforços, la do
sificació dels quals sorgeix de la ma
teixa dinàmica del joc, resultant per al 
practicant i l'espectador una activitat 
intensa i vistosa. 
La pràctica del basquetbol requereix 
un gran nivell tècnic, el qual ha de 
ser executat a màxima '6elocitat i di
rigit per una inteLligent capacitat de 
decisió, al servei d'un plantejament 
estratègic coLlectiu, summament 
complex, el que obliga els seus par
ticipants a tenir una gran con
centració mental en les tasques 
coLlectives de cooperació/oposició. 
Es practica en un terreny força re
duït, amb zones semi-prohibides, i 
on part del seu joc es desenvolupa a 
l'aire, com a conseqüència de la po
sició de la seva meta, en alt i sense 
obstacles pennanents, amb un re
glament que juga a favor del joc vis
tós i espectacular. 
Per tot això, resulta que aquest esport 
gaudeix d'una afecció de milions de 
persones practicants i espectadors, al 
nostre país i en el món sencer -és un 
del tres esports més populars- i so
vint és citat com l'esport paradigma 
del nostre temps, per la seva re
novació pennanent de les regles al fIl 
del temps, pel seu dinamisme, pel 
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ANÀLISI FUNCIONAL 
DEL BÀSQUET COM 

A ESPORT D'EQUIP 

seu desenvolupament tècnico-tàctic i 
per la seva espectacularitat d'acció. 

Paraules clau: anàlisis fun
cional, l'espai, els subspais, la 
pilota, el temps, la meta, la 
puntuació, el reglament, el ni
vell d'interacció motriu, l'es
tratègia, la tècnica-tàctica, la 
capacitat de decisió. 

Introducció 

Dins d'una possible classificació dels 
esports, veiem el bàsquet com un es
port d'equip, o sigui, un joc coLlectiu 
que gira al voltant d'un objecte es
fèric versàtil i de caràcter lúdic, ano
menat pilota, el qual mitjançant un 
procés d'institucionalització creixent 
que es va iniciar al fmal del segle 
passat es va convertir en esport, cosa 
que comporta una sèrie de trets es
tructurals que el defmeixen com a 
tal: una codificació de la competició, 
representada per les regles del joc; 
una activitat física detenninada i 
que, en funció de l'àmbit al qual 
l'apliquem, es mantindrà en marges 
tolerables o, al contrari, tendirà al 
màxim, com en l'esport de rendiment. 
Això implicarà un risc major, sent 
aquest paràmetre un altre dels trets 
que delimiten l'activitat i que pos
seeix valors variables en funció del 
tipus de pràctica que dissenyem i 
dels objectius que ens plantegem; el 
caràcter lúdic de l'activitat és con
seqüència de l'origen del nostre es
port i de tots els esports en general i, 
tot i que existeixi una clara tendència 
en l'àmbit de l'esport d'elit de subs
tituir aquest paràmetre pel de treball, 

és imprescindible que aquest tret es
tigui present en tots els camps d'apli
cació del bàsquet. 
Per tot això, el bàsquet com a esport 
presenta una sèrie de trets es
tructurals comuns a tots els esports, 
als quals podríem afegir el que s'ha 
denominat fair-play o joc net que és 
una aportació britànica genuïna i que 
ha d'envoltar amb el seu esperit qual
sevol pràctica esportiva. Tanmateix, 
no tots els esports tenen les mateixes 
característiques estructurals ni fun
cionals. En aquests aspectes pre
senten diferències profundes, i tot i 
partir d'un tronc comú i de posseir 
els mateixos trets estructurals que els 
defmeixen, la diversa misceLlània es
portiva d'avui dia sorgeix de la lu
dificació i institucionalització d'ac
tivitats i pràctiques primigènies que 
es desenvoluparen inicialment com 
activitats d'índole laboral per passar 
posterionnent, amb la pèrdua d'im
portància en el sistema de vida pro
ductiu de les diverses civilitzacions, 
a ser activitats recreatives que més 
endavant es transfonnaren en esports 
mitjançant la creació d'equips, clubs 
i federacions. 
Els jocs coLlectius van ser unes pràc
tiques recreatives desenvolupades 
pels membres de societats molt evo
lucionades, ja que per practicar-los 
cal conèixer i dominar una sèrie d'as
pectes imprescindibles que passen 
per l'actuació i responsabilitat in
dividual fms arribar al treball d'equip 
i a la responsabilitat coLlectiva en 
aquesta tasca doble indissociable de 
cooperació/oposició. 
Mitjançant el procés d'esportivització 
que es dóna en els països an
glosaxons, aquests jocs coLlectius, el 
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suport bàsic dels quals era el mòbil 
lúdic, la pilota i la confrontació de 
dos equips en un conflicte de caràcter 
recreatiu, es transformen en esports 
nous, però de seguida sorgeixen una 
sèrie d'afmitats entre aquells que nei
xen d'un tronc comú, els jocs 
col.lectius, i aviat s'identificaran en 
una estructura formal i funcional co
muna. 
El bàsquet pertany a aquest grup 
d'esports anomenats esports d'equip, 
l'origen dels quals són els jocs 
col.lectius de cooperació/oposició. 
Això ens confirma que, en base a les 
analogies que presenten tots els es
ports enquadrats en aquest grup, 
quant a estructura formal i fun
cional, respectant les seves pe
culiaritats, podem realitzar una anà
lisi comparativa del bàsquet en 
aquest context, amb l'objectiu de 
ressenyar i ressaltar les afinitats i 
les diferències que l'uneixen i el se
paren dels altres grans esports 
d'equip i concebre millor la seva 
realitat. 

Estructura formal i funcional 
dels esports d'equip 

Així doncs, quant a l'estructura for
mal (J. Hemandez, 1988), el terreny 
de joc és en tots els casos un espai 
rectangular, sense obstacles i amb 
totes les mesures, metes i sen
yalitzacions perfectament establertes; 
la pilota és un objecte de forma es
fèrica que rebota en contacte amb el 
terra i al voltant del qual giren les ac
cions fonamentals del joc; les regles 
del joc delimiten les accions de la 
competició i determinen les con
dicions d'inici, desenvolupament i 
fmal del mateix joc; els punts són la 
finalitat del joc, el qual consisteix a 
aconseguir el major nombre d'aquests 
i a encaixar-ne el mínim; els com
panys col.laboren entre ells amb l'ob
jectiu d'establir tasques de co
operació per aconseguir punts i 
tasques d'oposició col.lectiva amb 
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l'objecte d'evitar punts en propla 
meta; i, finalment, els adversaris que 
col.laboren entre ells per aconseguir 
els seus objectius d'atac o defensa, 
per tal d'assolir l'objectiu final: guan
yar. 
Els esports d'equip tenen aquesta es
tructura formal que acabem d'ex
plicitar. Tanmateix, hi ha una altra es
tructura interna comuna, que 
anomenarem funcional, que també ca
racteritza aquests esports i que con
sisteix a entendre l'acció del joc com 
el resultat de la interacció entre els 
companys d'un mateix equip al vol
tant de ·la pilota, amb l'objectiu 
d'aconseguir les fites proposades. Les 
tasques bàsiques que es donaran en el 
joc seran les de cooperació i oposició, 
tant en atac com en defensa; aquestes 
dues tasques es donaran en una ma
teixa fase del joc, ja que els atacants 
col.laboraran per oposar-se a la de
fensa i els defensors, per oposar-se a 

l'atac. Per tant, els factors que ens per
metran explicar l'estructura funcional 
dels esports d'equip sota la pers
pectiva de la cooperació/oposició, se
gons l'estudi realitzat per J. Her
nandez (1988), són els que s'exposen 
en la gràfica 1. 

Anàhsi comparativa dels 
diversos esports d'equip 

L'espai 
Realitzant una anàlisi comparativa 
dels diversos esports d'equip con
siderats i seguint l'estructura formal i 
funcional d'aquests, observem que, 
respecte al terreny de joc, que en tots 
és rectangular, hi trobem grans di
ferències quant a l'àrea de par
ticipació en metres quadrats que té 
cada esport i el nombre de jugadors 
que participen simultàniament en el 
joc (vegeu quadre 1). 
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Voleibol ................................................ 18 x 9 

Bàsquet ............................................ .. 28 x 15 

Handbol ............................................. 40 x 20 

Futbol ............................................... 100 x 65 

Rugbi ................................................ 120 x 70 

162m 

420m 

800m 

6500m 

8400m 

12 jugadors 

10 jugadors 

14 jugadors 

22 jugadors 

30 jugadors 

Quadre l 

Voleibol ............................. ......................................................................................... 13,5 m2 per jugador 

Bàsquet ............................................................................................................................ 42 m2 per jugador 

Handbol ...................................................................................................... ................... .. 57 m2 per jugador 

Rugbi ........................... : ................................................................................................ .. 280 m2 per jugador 

Futbol .................................. ........................................................................................... 285 m2 per jugador 

Quadre 2 

Com a conseqüència d'aquesta cor
relació entre el nombre de metres 
quadrats i el nombre de jugadors, es 
dedueix l'espai d'interacció in
dividual, el qual ve especificat en el 
quadre 2. 
Al quadre 2 veiem que el voleibol és 
un esport que concedeix menys espai 
de joc per jugador i, a més, és una 
pràctica que es realitza en dos te
rrenys de joc separats i inviolables i 
amb una participació en el joc al
ternativa, a diferència d'altres esports 
d'equip que tenen espais de joc co
muns, denominats zona d'atac i zona 
de defensa, i participació simultània 
en el joc; és per això que aquesta 
dada no és gaire vàlida per al nostre 
estudi comparatiu ja que, tot i que és 
una activitat amb uns trets es
tructurals i funcionals comuns als es
ports d'equip, les característiques as
senyalades anteriorment fan que les 
dades que se'n deriven no siguin và
lides per comparar-los. Per tant, s'ob
serva que dels altres quatre esports, 
el que té menys espai per jugador és, 
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precisament, el bàsquet, a una certa 
distància de l'handbol -amb un terç 
menys d'espai per jugador- i, a gran 
distància, del rugbi i del futbol amb 
quasi set vegades menys d'espai que 
el nostre esport. 
Això fa que arribem a la conclusió 
que les accions que es produeixen en 
el bàsquet s'han de realitzar en espais 
de joc curts. Si a això, hi afegim que 
el joc es desenvolupa preferentment 
en mig camp i que en aquest, per als 
atacants, hi ha una zona se
miprohibida (zona de 3") que encara 
limita més les possibilitats d'espai 
dels jugadors, podem afirmar que el 
joc s'ha de desenvolupar amb una 
gran precisió i habilitat, dissenyant 
àrees d'especialització perquè els ju
gadors, en funció de les seves ca
racterístiques psicofísiques i tèc
niques, les ocupin i sorgeixin els llocs 
específics, les especificacions tèc
nico-tàctiques dels quals són força di
ferents ja que l'espai els condicionarà 
el joc. D'altra banda, no només cal do
minar un bagatge tècnic determinat, 

sinó que s'ha de desenvolupar a gran 
velocitat, tenint en compte la coin
cidència quasi contínua entre atacants 
i defensors, cosa que comporta la ne
cessitat de posseir una gran velocitat 
gestual per poder realitzar amb efi
càcia les .diverses accions tècniques. 
Finalment, és vital per al fun
cionament correcte del joc sin
cronitzar totes les accions ofensives i 
defensives que s'efectuen per assolir 
els objectius i en funció de la posició 
de la pilota, evitar xocs, obstruccions 
i altres circumstàncies negatives que 
dificultin les contínues trajectòries 
dels jugadors sobre un espai reduït 
que es fa progressivament més dens 
a mesura que ens acostem a la meta. 
La distància de càrrega és un con
cepte que P. Parlebas (1988) va es
tudiar amb detall i que és una con
seqüència de l'espai de joc total, la 
superfície interindividual del jugador 
i el reglament que delimita les ca
racterístiques del contacte. En ge
neral, els esports col.lectius co
difiquen detalladament les modalitats 
del contacte físic entre jugadors ata
cants i defensors, però hi ha moltes 
diferències i, així, comparant els di
versos esports d'equip tenim la clas
sificació següent en relació a la càr
rega permesa com a factor limitant 
de l'espai individual que posseeix el 
jugador i la distància de càrrega que 
serà un factor inversament pro
porcional al primer (a major dis
tància de càrrega, menor espai in
terindividual i vicerversa) (vegeu 
quadre 3). 
La distància de càrrega, és a dir, el 
valor mitjà de l'interval que separa 
dos adversaris en el moment del seu 
enfrontament directe, és màxima en 
el cas del rugbi on s'estableix un con
tacte envoltant ja que la càrrega mit
jançant el cos és un dels fonaments 
d'aquest esport i un dels seus trets 
més genuïns. En canvi, l'espai in
dividual de defensa de què disposa 
cada jugador per jugar la pilota se
gons les seves regles de joc és 
mínim, gairebé nul. Tanmateix, i 
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A distància 
quasi nul.la, 
càrrega envoltant 

Rugbi Futbol 

A distància 
reduïda, 
en contacte 

Handbol 

A distància 
mitjana, 
sense contacte 

Bàsquet 

A llarga 
distància, 
amb contacte nul 

+ 

Voleibol 

_____ / __________________ / ________________ / _______________ / _______ c ______________ / ____________ _ 

+ Distancia de càrrega 

Quadre 3 

com a compensació a aquestes di
ficultats, la pilota es pot jugar amb 
les mans i el peu, i pot ser trans
portada lliurement, és a dir, sense 
restriccions reglamentàries, amb la 
mà. 
El futbol i l'handbol són uns esports 
que tenen una alta distància de càr
rega, o sigui, que són activitats en què 
el reglament permet que hi hagi con
tacte físic entre els jugadors, sotmès, 
però, a limitacions severes i, per tant, 
amb un espai de joc reduït. És just re
conèixer la gran dificultat d'execució 
físico-tècnica d'un esport com el fut
bol, el qual s'ha de jugar quasi ex
clusivament amb el peu i, per tant, 

. amb una major dificultat en el maneig 
i habilitat de la pilota, en un espai in
terindividual d'acció màxim (285 m2) 

i una distància de càrrega submàxima 
només superada pel rugbi. 
Finalment, els esports com el vo
leibol i el bàsquet, amb una distància 
de càrrega quasi nul.la en el primer i 
baixa respecte al nostre esport, im
plica que siguin les activitats amb un 
espai de joc més gran per poder jugar 
la pilota. La càrrega està prohibida 
pel reglament. En el cas del bàsquet, 
el reglament és molt explícit i diu 
que és un "joc sense contacte" i una 
falta personal és "una falta que comet 
un jugador quan provoca un contacte 
amb un adversari." 
Finalment, analitzem els subspais del 
bàsquet i la seva importància en el 
desenvolupament del joc. En primer 
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lloc, tenim els tres cercles, un de cen
tral i els altres dos un en cada camp. 
Aquests cercles serveixen per 
realitzar el salt entre dos jugadors, i 
la seva circumferència limita les po
sicions de la resta dels jugadors que 
no salten. Ja sabem que el bàsquet, a 
diferència dels altres esports, co
mença sempre amb una sacada ini
cial neutral al principi del partit i en 
reprendre's el joc després del des
cans. En els cercles propers a la cis
tella, a part de servir com a llocs es
pecífics on es dirimeixen les 
situacions d'equitat que proporciona 
el joc mitjançant el ja conegut salt 
entre dos, el semicercle superior cor
respon a la zona de llançament del 
llançador de tirs lliures. 
Dins dels subspais, observem que les 
línies tenen una gran importància en 
el joc. Així, la línia central forma 
part del camp de defensa, de tal ma
nera que els 5 cm de gruix que té su
posen un darrer obstacle que ha de 
superar el jugador atacant amb pilota 
abans que passin els fatídics 10", que 
és el termini màxim que permet el re
glament per poder travessar el camp 
de defensa abans de passar al camp 
d'atac (un cop superat aquest camp, 
ja no es pot tomar cap endarrere en 
el context d'aquesta jugada). 
Les línies de banda són flexibles ja 
que el reglament permet jugar la pi
lota un cop depassades, sempre que 
el jugador no toqui el terra, un ob
jecte o un altre jugador. Aquest de-
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tall és important des del punt de vista 
de la intensitat del joc ja que com 
que es pot recuperar des de dins una 
pilota que s'escapa cap a l'exterior 
del camp, permet als jugadors 
realitzar salts acrobàtics i, en de
finitiva, reforçar les conductes agres
sives, ja que no es donen amb fa
cilitat pilotes perdudes com en altres 
esports d'equip més estrictes en 
aquesta norma. 
La línia de 6.25, d'implantació re
cent, ha suposat una gran novetat 
en el desenvolupament del joc ja 
que, a part del fet que els llan
çaments efectuats per darrere 
d'aquesta suposen una cistella amb 
un valor d'un 50% més que les nor
mals, des del punt de vista tàctic, el 
valor absolut d'aquestes cistelles ha 
fet que s'obrís la defensa, ampliant 
els espais claus del joc, cosa que ha 
permès millorar l'espai d'interacció 
individual i, en definitiva, ha dotat 
de més fluïdesa el joc tàctic ofensiu 
per excel.lència: el joc exterior
interior-exterior. 
Finalment, la zona restringida cons
titueix per ella mateixa una de les pe
culiaritats més notables del nostre 
joc. Aquesta zona semiprohibida per 
als atacants també és coneguda per 
zona de 3". Es va crear per obligar 
els jugadors alts a realitzar uns mí
nims moviments tècnics abans 
d'acostar-se definitivament a la cis
tella i evitar l'abús del seu avantatge 
morfològic. Aquesta zona suposa un 
repte per als jugadors grans i és, en 
principi, un problema que cal superar 
mitjançant la tècnica' específica. La 
zona restringida també serveix per si
tuar-hi defensors i atacants en el pos
sible rebot derivat del llançament de 
tirs lliures. 

Les regles del joc 
L'anàlisi anterior ens permet ob
servar que el bàsquet és un esport en 
què els jugadors tenen un espai in
dividual d'acció alt, comparat amb 
els seus homòlegs, en una àrea de 
treball reduïda, amb una violència de 
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càrrega baixa i un domini de la pilota 
notable, ja que es juga amb les mans 
tot i que amb restriccions re
glamentàries quant al desplaçament, 
com són els passos i els dobles, a di
ferència d'altres esports d'equip en 
què no hi ha cap limitació. 
En aquest esport, la meta està situada 
en l'espai de joc. És un blanc ho
ritzontal de petites dimensions, situat 
en alt (3.05 m), amb un cercle de 
0.45 m de diàmetre, on caben exac
tament dues pilotes reglamentàries. 
En els altres esports, la meta va aug
mentant de dimensions en funció de 
l'amplitud del terreny i de la dis
tància/violència de càrrega. La pilota 
de joc presenta unes mesures que di
ficulten la seva adaptació a una mà 
per a la gran majoria dels practicants, 
però tanmateix, té una adaptació 
molt bona per manipular-lo amb les 
dues mans, amb un bot regular i ho
mogeni a una altura còmoda; és, per 
tant, un instrument de joc molt ma
nejable i susceptible d'efectuar-hi 
destreses de gran complexitat. 
Un dels grans atractius del nostre joc 
és la gran quantitat de punts que es 
realitzen en el transcurs del joc i el 
seu sistema de puntuació, el qual, 
com ja sabem, distingeix entre les 
cistelles en joc, de 2 punts -aquelles 
transfonnades dins de la línia de 
6.25-, les cistelles de 3 punts 
-aquelles que són transfonnades fora 
de la línia de 6.25- i les cistelles de 
tirs lliures, que poden ser d'I + 1, de 
2 tirs lliures i d' 1 tir lliure addicional 
-i que procedeixen de les sancions 
denominades faltes (personal, tèc
nica, desqualificació, etc.)-. No totes 
les cistelles tenen el mateix valor: 
aquest dependrà de la situació de 
joc, de la posició del jugador en el 
camp i, el més important, el jugador 
podrà escollir, en funció dels seus 
interessos i dels del seu equip, el 
tipus de cistella a què opta. Tota 
aquesta gamma del sistema de pun
tuació és molt diferent a la dels al
tres esports d'equip els quals, ex
cepte el rugbi, no admeten diferents 
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valors per als objectius assolits, cosa 
que dota el bàsquet d'un factor d'in
certesa, emoció i vistositat difícils 
d'igualar. 
Per tot això, el nostre esport exigeix 
perfecció tècnica en la realització de 
les accions tècniques en un espai de 
terreny curt, ja que el reglament és 
molt estricte en aquest apartat, i, 
d'altra banda, pennet una llibertat 
d'acció alta, perquè qualsevol jugador 
de cert nivell pot passar la pilota amb 
una precisió acceptable a qualsevol 
zona del camp, cosa que afavoreix la 
fluidesa i el dinamisme del joc. 
En ser una activitat que es juga fo
namentalment amb les mans, el blanc 
de la qual es troba a una alçada apre
ciable i és de petites dimensions, exi
geix precisió i el desenvolupament 
d'un espai aeri que fa que els jugadors 
idonis siguin morfològicament alts i 
longilinis de llargs segments o dotats 
d'una bona capacitat de salt i sus
pensió per poder dominar aquesta fa
ceta de joc tan important. 
Tot això fa que el bàsquet sigui un joc 
fluid, precís, que exigeix perfecció 
tècnica en la realització de les accions 
i que part del seu joc té lloc en l'aire, 
en lluita contra la força de la gravetat, 
cosa que li dóna gran vistositat. A 
més, el fet que la meta sigui un ob-

jectiu petit, horitzontal i elevat, im
plica una gran precisió de tir i la im
possibilitat de situar entre ella i els ju
gadors barreres infranquejables; qual
sevol jugador des de les 3/4 parts del 
terreny pot arribar-hi, el que varia en 
aquest cas és la probabilitat d'encert 
tenint en compte la regla segons la 
qual a major distància, menor pre
cisió, per tant, a mesura que ens acos
tem a la meta, s'incrementa la pressió 
defensiva. 
El sistema de substitució dels ju
gadors és molt fluid, a l'empara del 
reglament el qual pennet una àmplia 
gamma de possibilitats tàctiques al 
voltant dels jugadors de què es dis
posa. Només l'handbol té un nivell 
de rotació dels jugadors en joc si
milar al bàsquet. Això fa que es 
pugui utilitzar tot el potencial humà 
per desenvolupar una gran intensitat 
de joc mitjançant la substitució pe
riòdica de jugadors que mantinguin 
un nivell alt d'activitat al terreny de 
joc. 
D'altra banda, el sistema disciplinari 
utilitzat en el nostre esport per san
cionar les accions incorrectes re
lacionades amb el contacte il.legal 
dels jugadors, és un dels factors re
galmentaris que més influeixen en el 
joc i en el marcador. És per això que 
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una interpretació errònia d'aquest as
pecte del joc per part dels àrbitres, in
dueix sovint a falsejar els resultats. 
Un dels problemes més greus del 
bàsquet és l'actuació equitativa dels 
àrbitres, amb homogeneïtat de cri
teris basats en plantejaments ob
jectius dels jutges, sobre el contacte 
físic dels jugadors en el procés in
dissociable atac/defensa. Els jutges, 
com indica el seu nom, han d'impartir 
justícia en el camp, i és per això que, 
en base a la seva interpretació dels 
contactes, assenyalen les faltes per
sonals individuals que s'acumulen a 
les de l'equip. Hi ha, per tant, una 
puntuació negativa individual (5 fal
tes personals) i d'equip (7 faltes per
sonals) cosa que suposa l'eliminació 
del jugador i la seva substitució en el 
primer cas, i l'obligació de rebre un I 
+ I per a l'equip infractor de totes les 
faltes comeses a partir d'aquest nom
bre en el segon cas. Tot això re
verteix directament en la marxa del 
marcador. Aquestes armes dis
ciplinàries conjuntament amb la falta 
tècnica i la falta desqualificadora que, 
com en els altres esports d'equip, pot 
arribar a l'expulsió directa del ju
gador o de l'entrenador, fan que els 
àrbitres tinguin un gran poder en el 
resultat del joc, més del que seria des
itjable. El joc i la marxa del mar
cador, l'han de decidir els participants 
i no els àrbitres amb les seves de
cisions. 
Actualment, i influïts pel bàsquet 
professional americà de la NBA i 
conceptes comercials consumistes 
molt del gust de la societat ame
ricana, el bàsquet d'arreu del món, 
regulat per la FIB, està incorporant 
nous elements d'interpretació del 
contacte personal, de tal manera que 
aquesta restricció s'ha alliberat fins a 
l'extrem que ja es permet un con
siderable contacte en accions de
fensives/ofensives sense pilota, com 
guanyar la posició per rebre, guanyar 
la posició de rebot, els talls de cis
tella, el rebot, etc. També s'han im
portat altres normes amb l'objectiu 
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de dotar-lo de nous elements d'in
terès, com és la incorporació de la 
línia de 6.25, cosa que ha des
congestionat considerablement el joc 
de l'àrea restringida i ha racionalitzat 
l'ocupació de l'espai al voltant de la 
cistella. 
En resum, el bàsquet és un esport en 
renovació constant i amb alguns des
afiaments que queden per conquerir 
per tal de no perdre mai les valuoses 
característiques que l'han fet tan po
pular: un gran encert del qual haurien 
de prendre exemple els altres esports 
col.lectius. 

El temps 
De tots els esports d'equip que hem 
analitzat, el bàsquet és el que té una 
estructuració temporal més definida 
i evolucionada d'acord amb els mit
jans tècnics que ens ofereix la mo
derna tecnologia. Un partit de bàs
quet té dues parts de 20' cadascuna, 
cosa que fa un total de 40'. Aquest 
fet representa el menor temps de joc 
de tots els esports estudiats. Tan
mateix, sabem que aquest és un 
temps de joc efectiu, on les pos
sessions de pilota estan regulades per 
un temps limitat de 30", el pas del 
camp de defensa a l'atac està con
dicionat a 10", les sacades de banda i 
fons tenen un temps màxim de 5", el 
mateix temps que té com a màxim un 
jugador amb la pilota pressionat per 
la defensa, i la zona restringida té 
unes limitacions d'estada per als ata
cants de 3". 
De tota manera, sabem que un partit 
de bàsquet sense pròrroga dura entre 
80 i 85 minuts que és el que equi
valdria als temps de joc dels altres 
esports d'equip, amb una es
tructuració temporal menys rígida 
que el nostre (handbol, 60'; rugbi, 
70'; futbol, 90'). Per això en el bàs
quet l'esforç està molt ben regulat 
amb el 50% del temps d'activitat ju
gada i l'altre 50% de pauses (temps 
morts, substitucions, faltes personals, 
etc.) fa que el temps efectiu de joc es 
jugui amb una gran intensitat i con-
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centració, cosa que es tradueix sovint 
en una gran agressivitat mental per 
obtenir la victòria. 

L'anticipació 
Tal com estem veient, el bàsquet és 
un esport que exigeix un gran nivell 
de coordinació, destresa i habilitat 
tècnica en l'execució de les accions, 
tot això combinat amb grans dosis de 
precisió: és per aquest motiu que 
l'objectiu tècnic per excel.lència, el 
llançament a cistella, és un tir d'ex
trema precisió. Però no n'hi ha prou 
amb això per ser eficaç ja que s'exi
geix que aquestes qualitats es des
envolupin a gran velocitat, ja que el 
nostre joc s'executa en un espai re
duït, on no es permet el contacte 
sobre el jugador que porta la pilota i 
que, a més, el maneja amb la mà. Tot 
això fa que necessitem l'anticipació, 
com a conducta bàsica en el des
envolupament eficaç del joc, i parlar 
d'anticipació és parlar de con
centració mental, de velocitat de re
acció i de velocitat gestual. El ju
gador que no posseeixi aquestes 
qualitats és difícil que arribi a ser un 
bon jugador. 

Comunicació motriu 
És important assenyalar que les xarxes 
de comunicació i contracomunicació 
que es duen a terme en els esports 
d'equip són complexes i força evo
lucionades. Hi ha el llenguatge verbal i 
el motriu, aquest últim molt important 
ja que el jugador ha d'interpretar en tot 
moment els gestos i les accions que ad
versaris i companys executen cons
tantment amb l'objectiu de buscar la 
solució tècnica adequada i executar-la 
amb eficàcia. 
El bàsquet, per la seva trajectòria i 
especificitat ha desenvolupat es
pecialment aquest camp i així, a part 
dels gestos universalitzats dels àr
bitres, els equips, i per tant els ju
gadors, han elaborat una completa 
gamma de gestemes propis i secrets 
que s'utilitzen per designar les ju
gades o altres accions del joc. De-

39 



• . 
manar una pilota, assenyalar mà de 
blanc, defensar el tir, etc., són ges
temes generalitzats i, per tant, són 
utilitzats indistintament. Els pra
xemes indiquen sempre una acció 
motriu amb sentit tàctic, com rea
litzar una porta endarrere, guanyar la 
posició, realitzar un tall de costat 
dèbil al costat de la pilota, efectuar 
un aclarit, etc. Els gestemes i els pra
xemes s'alternen durant el joc. 
Segons els estudis realitzats per J. 
Hernandez (1988), el nostre esport és 
una activitat de caràcter sòcio-motriu 
en la qual predomina la comunicació 
pràxica essencial i directa (co
operació/oposició) i la comunicació 
pràxica indirecta (gestèrnica i pra
xèrnica) amb escasses situacions psi
comotrius (per exemple, el tir de per
sonal). 

L'estratègia 
L'estratègia motriu presenta nivells 
variables dins dels esports d'equip 
tot i que el to general és força ele
vat. És important dir que la idio
sincràsia pròpia d'aquests esports 
sòcio-motrius afavoreix el des
envolupament d'aquesta circums
tància ja que són activitats que es 
juguen amb adversaris i que tenen 
una meta fixa, situada en el terreny 
de joc que cal cercar superant els 
obstacles que es presenten i, per 
tant, predominen les conductes de 
decisió respecte a les d'execució. De 
tota manera, que el joc es realitzi 
amb la mà o amb el peu ja és una di
ferència important ja que el maneig 
de la pilota és imprescindible a 
l'hora d'obtenir un nivell de sin
cronització en l'espai i en el temps 
que permeti atènyer l'objectiu des
itjat. la meta. La passada és el fo
nament de l'estratègia motriu per 
excel.lència i la seva execució porta 
implícita un missatge entre passador 
i receptor que cal saber interpretar. 
De tota manera. no és el mateix re
alitzar la passada amb la mà que 
amb el peu o amb el cap; no és el 
mateix fer un passi a 5.10 o 15 m 
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que a 20, 30, 40, 50 m.... no és el 
mateix fer una passada sense càrrega 
que fer-la rebent una càrrega vi
gorosa, contemplada en el re
glament; no és el mateix tenir una 
meta vertical (porteria de 2.4 x 7.3 
m) situada arran de terra, on es 
poden acumular defensors que atu
rin totes les possibles vies de pe
netració, que tenir una meta ho
ritzontal i elevada. amb la 
impossibilitat física de defensar-la 
permanentment gràcies a la llei de la 
gravetat i a les limitacions re
glamentàries que s'estableixen sobre 

aquesta qüestió i que representen 
una defensa contra el gegantisme 
dels jugadors que amenaça certs as
pectes del joc. Per tot això, és molt 
més difícil desenvolupar una es
tratègia eficaç en futbol, per exem
ple, que en bàsquet, ja que el nostre 
esport té una dinàmica i con
figuració ideal per al des
envolupament de la tàctica i l'es
tratègia. És per això que hem 
analitzat els diferents trets fun
cionals que defineixen el bàsquet i 
tots ells representen valors ideals 
per a aquest patró. Només el rugbi 
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DEFENSA 

. ................ ........ ................................... Recuperació de la pilota 

CONTRAATAC 
TRANSICIÓ 
ATAC 

...................... ... ... ..... ........ ........ ........... Pèrdua de la pilota 

TRANSICIÓ ATAC/DEFENSA 

QUDdre 4 

arriba a un nivell de desenvo
lupament estratègic tan elevat. Tots 
dos esports, que són els que tenen 
uns índexs majors, són superats per 
un esport de la família del rugbi, el 
futbol americà. 
El bàsquet és, per tant, un esport emi
nentment estratègic, cosa que obliga 

el jugador a desenvolupar un com
portament tàctic individual que ha 
d'harmonitzar amb el dels seus com
panys, mitjançant un procés que de
nominem tàctica col.lectiva, ana
litzant en tot moment la situació del 
joc, tant dels companys com dels ad
versaris. És el que anomenem lectura 

REND IMENT l ENTREN AMENT 

de joc. En aquesta línia, el jugador 
d.e bàsquet ha de decidir con
tínuament. Per això, aquest factor és 
tan decisiu a l'hora de valorar la seva 
eficàcia ja que, en funció de la seva 
capacitat de decisió i del seu nivell 
d'execució, tindrem el jugador vàlid 
o no, tot i que el primer factor con
diciona enormement el segon. De 
tota manera, la capacitat d'execució 
és més entrenable i susceptible de ser 
millorada que la primera; per tant, 
cal detectar jugadors que presentin 
bons nivells decisoris. La capacitat 
de decisió és un concepte emi
nentment tàctic i la capacitat d'exe
cució és més aviat un concepte fí
sico-tècnic. En el comportament 
estratègic incideixen tots els pa
ràmetres que determinen l'evolució 
de l'acció de joc, és a dir, les regles 

ATAC 
NOCIÓ BÀSICA: DESMARCATGE 

DEFENSA 
NOCIÓ BÀSICA: MARCATGE 

Posició bàsica ofensiva/Desplaçaments __ - - - __ Posició bàsica defensiva/Desplaçaments 
(Posició, Situació, Orientació) (Posició, Situació, Orientació) 

MovUnon~ o~ - - - - - - - - - - Antid""/Ajud."R<cu~U def. --.... 

~ Moviments de Recepció __ - - - - - - - - - - - - - -~-.- Dissuadir la recepció 

Recepció de la pilota __ 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Intercepció de la passada • 

¡ 
Adaptació/Control!Protecció __ - - - - - - ___ Robatori/Despossessió/Recuperació de la pilota 

Crear ~rill __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ __ .- Sobremarcar tunts forts 
_------:7' ____ Control 

------ ---------- _ __ .- Acorralament 

_.- Evitar passada perillosa/Ajuda def. 

--------------------- _ __ Puntejar/TaplBloqueig rebot 

QUDdre 5. Anànsl funcional de les Inl.ncions làdiques en bàsquel 
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de joc, la tècnica, l'espai, el temps i 
la comunicació. 
Des del punt de vista del jugador, els 
rols sòcio-motrius que pot dur a 
terme en aquest camp estratègic, vin
dran representats per dues grans 
fases del joc ben diferenciades: l'atac 
i la defensa, on el jugador realitzarà 
conductes mixtes de cooperació/ 
oposició, en què tindran més im
portància les primeres en la primera 
fase i les segones a la segona. Dins 
de l'atac, el jugador executarà dos 
rols sòcio-motrius: jugador amb pi
lota i jugador sense pilota, i en la de
fensa executarà el rol de jugador 
sense pilota per abordar amb claredat 
el plantejament pedagògic vàlid per a 
l'ensenyament de les capacitat d'exe
cució representat per la motricitat es
pecífica i el seu desenvolupament 
últim, la tècnica. Des del punt de 
vista de l'equip, les actuacions es
tratègiques vindran definides per les 
diverses fases del joc que, en ge
neral, coincidiran amb les fases de 
jugador individual, és a dir, l'atacant 
i la defensa, i específicament, dis
tingirem les fases especificades en el 
quadre 4. 

INTENCIONS DE L'ATAC 

1- MOVIMENTS DE RECEPCIÓ 

2- RECEPCIÓ DE LA PASSADA 

3- PROTECCIÓ DE LA PILOTA 

.. 

.. 

.. 

Cada fase té unes característiques con
cretes representant tot un pla d'ac
tuació col.lectiva amb uns objectius 
molt específics i uns recursos d'apli
cació molt evolucionats. Això ens fa 
aftrmar que el bàsquet és un esport de 
gran complexitat tàctica, cosa que dut 
al camp de la pràctica pot representar 
una gran diftcultat en la fase d'ini
ciació si aquest tema no s'aborda amb 
criteris didàctics adequats. D'altra 
banda, és fonamental que el jugador 
d'elit sàpiga representar perfectament 
el paper en cada fase del joc, utilitzant 
adequadament els recursos tècnics i 
tàctics existents. 
Per aquest motiu, hem elaborat un 
quadre d'intencions tècnico-tàctiques, 
en base a les tres situacions de joc 
possibles, en les quals es pot trobar 
un jugador en la competició: jugador 
sense pilota en atac, jugador amb pi
lota i jugador en defensa (vegeu qua
dre 5). 

La tècnica-tàctica 
El plantejament estratègic dels es
ports d'equip és, com hem vist, sum
mament important. Cal, en aquest 
sentit, coordinar les accions in-

.. 

.. 

.. 
4- CREACIÓ DE PERILL ...... _--------------___ .. 
5- PENETRACIÓ .. .. 
6-FINTES ~ .. .--------------------~ .. 
7- LLANÇAMENT ...... t-----------------..... .. 
8- PASSADA ...... --------------------t~ .. 

Quadre 6 

dividuals de tots els jugadors en 
l'espai i en el temps, amb un objectiu 
comú, i resoldre tots els problemes 
que presenti l'equip rival mitjançant 
una bona capacitat de decisió, pro
ducte d'una bona lectura del joc. Però 
a l'hora de materialitzar l'acció cal 
utilitzar una sèrie de recursos mo
trius específics que genèricament 
hem anomenat capacitat d'execució i 
que correspon a la tècnica. 
En general sempre s'ha donat més 
importància als fonaments que a al
tres aspectes del joc. S'ha so
breestimat el seu valor real ja que la 
tècnica té importància com a mitjà 
al servei de la decisió estratègica 
que es vulgui dur a terme -com ha 
demostrat molt bé J. Hemandez en 
la seva tesi doctoral sobre l'anàlisi 
de l'acció de joc en bàsquet (1987)-, 
però no té valor en ella mateixa. 
Això és així perquè en estar inclosa 
en un context estratègic, el jugador 
necessita decidir constantment, com 
a conseqüència de l'observació sis
temàtica del joc, i en funció de la 
seva decisió mental optarà pel re
curs tècnic adequat per tal de dur a 
terme en el joc la solució real del 

INTENCIONS DE LA DEFENSA 

DISSUADIR LA RECEPCIÓ 

INTERCEPT ACIÓ 

ROBATORI/PÈRDUA DE LA PILOTA 

SOBREMARCARPUNTSFORTS 

ACORRALAMENT 

CONTROL 

TAP/PUNfEJARJBLOQUEIG REBOT 

EVITAR PASSADA PERILLOSNAJUT 
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RENDIMENT l ENTRENAMENT 

ESPAI: 
Àrea: Rectangular, 420 m2• • Espai de joc reduït. 

Espai d'interacció individual: 42 m2/jugador. • Implica perfecció tècnica i habilitat en l'execució, gran 
velocitat gestual i domini corporal. 

Distància de càrrega: Càrrega prohibida pel reglament. • Això comporta l'especialització dels jugadors en funció 
de la posició en el camp on es desenvolupa el joc. 

SUBSPAIS: 
- Línia de banda: fIns que la pilota entra en contacte amb • Potencia conductes agressives davant pilotes sense amo. 

el terra, algú o alguna cosa que es troba fora del camp. Salts acrobàtics per tornar al camp pilotes difícils. 

- Línia central: Camp enrrera i regla de 10 segons. • La pilota no pot tornar del camp ofensiu al defensiu. 

Temps màxim de 10 segons per portar la pilota de la 
zona de defensa a la zona d'atac. Estimula defenses 
agressives. 

- Cercles (1 central/2 a cada camp): Salt entre dos i llan- • Llançament de començament de partit (Cercle central). 
çament dels tirs lliures. 

Espai individual que té el llançador de tirs lliures (Se-
micercles de cada camp). 

- Zona restringida: Regla a 3 s i tirs lliures. • Desavantatge per als homes alts, evitant la immobilitat. 

Situació per al rebot en els tirs lliures. 

- Línia de 6,25 m: Llançament de 3 punts. • Obertura de la defensa, millora de l'espai d'interacció in-
dividual, fluidesa ofensiva interior. 

LA PILOTA: 
Es juga amb les mans. • Permet ser més ben dominada i manejada. 

Bona adaptació. • Facilita l'habilitat en les accions individuals. 

DifIcultat per a la seva manipulació i maneig amb una sola mà. • Més precisió en les passades. 

Limitada la progressió amb la pilota (dobles i passos).' • El reglament castiga durament accions incorrectes en 
possessió de la pilota: Recepcions defectuoses, sortides 
en dribling il.legals, etc. 

TEMPS: 
2 parts de 20 minuts cadascuna. 
Temps efectiu. 

- 30 s: de possessió de la pilota per culminar l'atac. • Evita la passivitat ofensiva davant d'un marcador al seu favor. 

- 10 s: de transició del camp de defensa al camp d'atac. • Potencia les pressions defensives en tot el camp. 

- 5 s: per a les sacades de banda i de fons. Temps que té • Estimula la defensa agressiva. 
un jugador pressionat sense botar per jugar la pilota. 

- 3 s: d'estada a la zona restringida. • Disminueix l'avantatge dels homes alts. 

Joc de gran intensitat, amb recuperacions parcials de l'esforç. 

Relació entre activitat i pauses aproximadament al 50%. 

Quodre 7. Resum: anàlsi funcional clel bàsquet 
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OBJECTIU: 
Horitzontal i circular, de petites dimensions. 

Situat a 3.05 m d'alçada. 

PUNTUACIÓ: 
- 1 Punt: Tir lliure. 

- 2 Punts: Tir de camp (a menys de 6.25 m). 

- 3 Punts: Tir de camp (a més de 6.25 m). 

REGLAMENTACIÓ: 
- Limita el desplaçament amb pilota (Dobles, Passos). 

- Restricció de la càrrega: Falta personal. 

- Influència de les personals al marcador. 

ÀMBIT D'INTERACCIÓ MOTRIU: 
El reglament només limita la contracomunicació (Re
lacions d'oposició). 

Hi ha un codi gestèmic arbitral (entès per tots), gestemes 
propis de l'equip i codi praxèmic fonamentalment. El codi 
lingüístic està permès. 

Predomini de la comunicació pràxica essencial i directa, i 
la comunicació pràxica indirecta. 

ESTRATÈGIA: 
- Comportament tàctic individual i col.lectiu. 

- Sincronització d'accions de l'equip en funció dels de
fensors. 

- Rols sòcio-motors en el camp. 

• La forma de puntuació es realitza mitjançant un element 
tècnic de precisió. 

El llançament implica: selecció de tir, equilibri, re
laxació, etc. 

S'hi pot accedir des de molts punts de l'espai de joc 
(Més distància, menys precisió). 

• Qualitats morfològiques dels jugadors. 

• Les faltes personals i tècniques influeixen al marcador. 

• A menor distància, major precisió. 

• Llançament amb gran component estratègic. 

• Evita el benefici ofensiu en la progressió cap a l'ob
jectiu, incloent-hi el dribling. 

• Tot i que és permet el contacte en accions sense pilota: 
rebot, talls, guanyar la posició en una recepció ... 

• - Tècnica: 2 tirs lliures. 

- Falta intencionada: 2 tirs lliures i possessió de la pilota. 
- 7 faltes d'equip: Llançaments d'I + 1. 
- 5 personals d'un jugador: expulsió amb substitució. 

• Les interaccions més importants són: 

Interacció entre jugadors: Fins i tot amb gestemes només 
codificables per l'equip. 

Interacció entrenador-jugadors: Només reglamentada de 
manera específica en els temps morts. 

Interacció de l'àrbitre: Amb codi gestèmic internacional. 

• Poques situacions psicomotrius pures (el tir lliure). 

• Imposada per l'entrenador en major o menor grau. 

• Important la lectura del joc (Percepció), desenvolupar la 
capacitat de Decisió i fmalment el nivell d'execució. 

• Especialització dels jugadors en funció de les seves ca
racterístiques antropomètriques i tècnico-tàctiques i 
psico-socials. 

Quadre 7. Resum: anàlisi funcional del bàsqu.t (cont.) 
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TÈCNICA I TÀCTICA: 
• Tècnica ofensiva: Amb/sense pilota. 

Tècnica defensiva. 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

• Desenvolupament de les qualitats motrius bàsiques (ve
locitat, força, resistència, coordinació, flexibilitat ... ) al 
servei de la tècnica. 

• Importància de la Tècnica al servei de la Tàctica. • La motricitat bàsica de l'individu (córrer, saltar, llançar, 
lluitar, etc.) al servei del joc en funció de les limitacions 
reglamentàries, per tal d'assolir la màxima eficàcia: LA 
TÈCNICA. 

• Interacció Tècnica-Tàctica mitjançant les capacitats de 
percepció, decisió i execució. 

• El jugador ha de percebre i analitzar les diverses si
tuacions i opcions que li planteja el joc; ha d'emetre una 
decisió adequada mitjançant les capacitats d'execució 
(els fonaments tècnics). 

problema que es presenta. No volem 
dir amb això que l'ensenyament i el 
perfeccionament dels fonaments no 
sigui tan necessària, sinó al contrari, 
volem donar-li una dimensió real al 
servei de la intel.ligència motriu del 
jugador i de la seva capacitat de de
cisió, factors que s'han oblidat i que, 
per tant, es treballen poc en els en
trenaments. En els criteris de se
lecció de jugadors, sovint s'obvien 
aquests tipus de conductes, cosa per 
la qual es produeixen molts fra
cassos. 
La tècnica en bàsquet es basa en al
gunes de les capacitats filogenètiques 
de l'individu: córrer, saltar, llançar, 
lluitar, etc., i, en concret, en l'adap
tació específica de la motricitat del 
jugador a un joc que tingui unes re
gles molt concretes que limiten les 
àmplies possibilitats motrius del ju
gador amb la finalitat d'obtenir una 
màxima eficàcia. És a dir, la tècnica 

apunts: Educació Filica i Elporll 1992 (27) 34·46 

Cal desenvolupar de manera prioritària les capacitats de 
percepció per aconseguir una decisió correcta en el joc, 
que permeti aconseguir jugadors imaginatius i creatius. 
El desenvolupament exclusiu de les capacitats d'exe
cució crea jugadors robotitzats i amb una llibertat cre
ativa de joc molt pobra. 

Quadre 7. Resum: anàhsl funcional del bàsquet (cont.) 

parteix dels recursos motrius de 
l'home i els acobla al binomi regles/ 
rendiment; el producte final en són 
els fonaments del joc. 
El bàsquet té unes condicions idònies 
per desenvolupar patrons tècnics efi
caços al servei del plantejament es
tratègic que, com hem vist, està sum
mament estructurat. És, per tant, 
coherent que d'acord amb el nivell 
tàctic, la tècnica, que es el seu fo
nament base, tingui també aquest ni
vell de desenvolupament per acon
seguir un producte coherent 
equilibrat. No passa el mateix en els 
altres esports d'equip, en què els pa
ràmetres funcionals analitzats de
terminen un nivell d'execució tècnica 
inferior, clarament inferior al seu ni
vell tàctic -els guarismes de les pun
tuacions així ho demostren-; hi ha un 
gran desequilibri que cal corregir. 
Finalment cal afegir un quadre de les 
principals intencions tècniques del 

jugador, en funció dels seus objectius 
de partida i seqüenciades en les dues 
grans fases del joc: l'atac i la defensa 
(vegeu quadre 6) 

Conclusions 

Com a resum, direm que el bàsquet és 
una activitat molt evolucionada i en re
novació permanent que presenta una es
tructura funcional harmònica i coherent. 
És un esport els factors del qual ens mos
tren que té un alt grau de des
envolupament i un perfil esportiu que 
respon al d'una pràctica d'estructuració 
temporal elevada, que compta amb el su
port de mitjans tecnològics actuals, que 
demana una distribució dels esforços ra
cional, la dosificació de la qual sorgeix 
de la mateixa dinàmica del joc. De tot 
això es deriva que resulti una activitat in
tensa i vistosa, tant per al practicant com 
per a l'espectador, que requereix un gran 
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nivell d'execució tècnica a màxima ve
locitat, dirigida per tma capacitat de de
cisió intel.ligent al senrei d'W1 plan
tejament estratègic col.lectiu, 
swmnament complex, cosa que obliga 
els jugadors a tenir tma gran concentració 
mental en les tasques col.lectives de ro
operaci6-oposició (vegeu quadre 7). 
El bàsquet és W1a pràctica que es 
realitza en W1 terreny força reduït i on 
part del joc es desenvolupa a l'aire, 
com a conseqüència de la posició de 
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la meta, sense obstacles permanents, 
amb W1 reglament que juga a favor 
del joc vistós i espectacular. Per tot 
això resulta que el nostre esport té mi
lions d'afeccionats, practicants i es
pectadors, en el nostre país i arreu del 
món (és un dels tres esports més po
pulars del món) i sovint se'n parla 
com l'esport paradigma dels nostres 
dies, pel seu dinamisme, pel seu des
envolupament tècnico-tàctic i per la 
seva espectacularitat. 
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Resum 

L'anàlisi de la legislació esportiva ha 
estat i és l'objecte d'interès de nom
brosos treballs. En aquest article es vol 
donar una altra visió de l'estudi de les 
nonnatives legals, una fonna d'apropar
nos al contingut dels textos jurídics, 
copsant-ne els elements més importants 
i relacionant-los amb el context polític, 
social i esportiu del moment en què 
foren promulgats. La hipòtesi de partida 
d'aquest treball és el convenciment que 
tota llei, al marge de l'interès per regular 
la matèria motiu de l'elaboració de la 
nonna, té, sempre, com a rerafons, unes 
prioritats quant a intervenir es
pecíficament en aspectes determinats de 
la matèria regulada, i una intencionalitat 
o postura política lligada a l'objectiu es
pecífic de la llei. Aquesta intencionalitat 
pot ser específicament de política es
portiva o pot ser, com es velU'à en algun 
cas, un complement a una política de 
caire més general. 

Paraules clau: legislació es
portiva estatal, legislació es
portiva autonòmica. 

Mètode d'anàlisi utilitzat 

Per analitzar comparativament les 
lleis de l'esport del nostre país, hem 
utilitzat un mètode d'anàlisi del con
tingut de les lleis basat en l'estudi de 
quatre aspectes determinats de les 
normes. El títol de les lleis és ja, per 
si, un indicador que ens pot donar 
una primera orientació sobre el que 
es regularà en els textos. L'estructura 
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LES LLEIS DE L'ESPORT: 
EXPONENTS DE 

REALIT ATS I POLÍTIQUES 
SÒCIO-ESPORTIVES DIFERENTS 

o índex ens informa del que ha tingut 
prou contingut, segons el legislador, 
com per tenir una categoria de títol o 
capítol en la llei. L'anàlisi de l'ex
posició de motius sol ser molt útil 
per detectar les motivacions, els ob
jectius i els continguts bàsics que es 
desenvolupen en el text normatiu. La 
lectura dels preàmbuls ens permet 
entrar a analitzar el contingut de les 
lleis. En moltes ocasions, l'exposició 
de motius que acompanya una llei, 
ens dóna informació, a part dels for
mulismes legals necessaris que jus
tifiquen l'aparició de la normativa, i 
de les referències obligades a en
lairar la importància de la pro
blemàtica que es vol regular, de les 
motivacions socials i polítiques, dels 
objectius i dels continguts més des
tacables. Per fi, la lectura sis
tematitzada dels articles i la seva 
classificació per temàtiques trac
tades, ens dóna una darrera in
formació sobre el que té un major in
terès normatiu pel legislador. 
Aquests quatre aspectes, lligats, en 
algun cas, al coneixement del con
text polític en el moment d'elaborar 
les normatives, ens ha permès fer 
aquesta aproximació a una valoració 
qualitativa del contingut de les lleis 
de l'esport. 

Les normatives d'àmbit estatal 

Al nostre país, l'acció legislativa es 
produeix en dos àmbits: l'estatal i l'au
tonòmic. Mentre en aquest darrer, la 
promulgació en l'actualitat de quatre 
lleis -la de Madrid, Catalunya, Eus-

kadi i Castella-Lleó (1)- permet com
parar realitats i polítiques diferents, en 
l'àmbit estatal només es pot optar per 
comparar la normativa estatal amb la 
d'altres països o amb textos anteriors 
que permetin avaluar postures di
ferents des d'una perspectiva evo
lutiva. En aquest cas, hem escollit 
aquesta darrera possibilitat, i hem es
tudiat conjuntament la llei actual 10/ 
90, del Deporte; la llei anterior 13/80, 
General de la Cultura Física y del De
porte, i un text alternatiu que va pre
sentar el PSOE quan era a l'oposició, 
en el moment de ser discutida al Par
lament la llei estatal anterior (2). 
El primer punt de reflexió per a l'anà
lisi comparativa d'aquestes tres nor
matives és l'estudi de les seves es
tructures. Un breu cop d'ull a 
l'enunciat dels capítols que conformen 
els textos ens pot apropar a conèixer 
la voluntat d'aplicar una actuació po
lítica detenninada envers una te
màtica, a conèixer la intenció re
guladora del legislador. Així, l'estudi 
comparatiu de les estructures dels dos 
textos legals i la proposta del PSOE 
ens dóna infonnació de l'entorn sòcio
esportiu del moment. Veiem-ho (qua
dres 1, 2 i 3): 
Una visió ràpida de la forma d'or
denar el contingut d'aquests textos, al 
marge de constatar els diferents noms 
que es donen als encapçalaments, ens 
permet fer els comentaris següents. 
En primer lloc, l'estructura de la llei de 
l'any 1980 (LGCFD d'ara endavant), té 
una composició molt simple. Al marge 
d'un capítol dedicat als principis ge
nerals de la llei, apartat que sol ser 
comú en totes les disposicions d'aquest 
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lIy General de la Cultura Fiska y del Deporle 
(BOE núm. 89, de 12 de abril de 1980) 

• Capítulo I: Ambito de aplicaci6n de la ley y principio s generales. 
• Capítulo 11: Las asociaciones y federaciones deportivas 

Secci6n la.: Las asociaciones deportivas 
Secci6n 2a.: Las federaciones españolas 
Secci6n 3a.: Disposiciones generales 

• Capítulo fi: El Consejo Superior de Deportes 
Secci6n la.: Organizaci6n_ 
Secci6n 2a.: Competencias 
Secci6n 3a.: Régimen de gesti6n 

• Capítulo IV: El Comité Olímpico Español 
• Capítulo V: Régimen Disciplinario Deportivo 
• Disposici6n Adicional 
• Disposiciones Transitorias 
• Disposiciones Finales 

Quadre l 

ley del Deporte 
(BOE núm 249, de 17 de octubre de 1990) 

• Preambulo 
• Título I: Principios generales 
• Título 11: El Consejo Superior de Deportes 
• Título m: Las asociaciones deportivas 

Capítulo 1°: Disposici6n general 
Capítulo 2°: Los clubes deportivos 
Capítulo 3°: Federaciones deportivas españolas 
Capítulo 4°: Ligas profesionales 
Capítulo 5°: Entes de promoci6n dportiva 
Capítulo 6°: Disposiciones comunes 

• Título IV: De las competiciones 
• Título V: El Comité Olímpico Español 
• Título Vi: El deporte de alto nivel 
• Título VII: Investigaci6n y ensefianzas deportivas 
• Título Vfi: Control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y se-

guridad en la practica deportiva 
• Título IX: Prevenci6n de la violencia en los espectaculos deportivos 
• Título X: Instalaciones deportivas 
• Título XI: La disciplina deportiva 
• Título XII: Asamblea General del Deporte 
• Titulo XID: Conciliaci6n extrajudicial en el deporte 
• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones transitorias 
• Disposiciones finales 

Quadre 2 

EnmIenda a la 1.laIcIad que ~senta el grupo ......... sodaIi 
Proyecto de lIy General de la Cultura FisIca y del DeDorte 

(Boletín Oficial de las Cortes Generales -Senado- 17/í2n9) 

71tuIo primero 
• Cap. I. Principios generales 
• Cap. Il. Organismos competentes 

TItulo segundo 
• Cap. I. De la educaci6n física en los diferentes ambitos 
• Cap. Il. La formaci6n del profesorado en educaci6n física 

TItulo temI'o: Sobre. cuhu,. ffsico y el deporte 
• Cap. I. La Secretaría de Estado para la Cultura Física y el Deporte 
• Cap. Il. De las comunidades aut6nomas 
• Cap. m. De los municipios 
• Cap. IV. De las asambleas territoriales 
• Cap. V. Asociaciones relacionadas con la cultura física y el deporte 
• Cap. Vi. Las federaciones deportivas 
• Cap. VII. Régimen jurídico econ6mico de las entidades deportivas 
• Cap_ vm.La potestad disciplinaria deportiva 
• Cap. IX. El Comité Olímpico Español 

Disposiciones tnmsitoritIs 
Disposiciones finoles 

Quadre 3 
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rang, i d'ml capítol referent a la dis
ciplina esportiva, la seva estructura té 
ml fil conductor clar. El nucli fo
namental de la llei gira a l'entorn d'ml 
apartat dedicat a les entitats del sector 
privat associatiu, i ml capítol dedicat a 
l'organisme públic encarregat d'exercir 
les competències de l'Estat Com a com
plement, una altra institució privada que 
compleix però mla funció de re
presentació nacional, el Comitè Olímpic 
Espanyol, té assignat també ml capítol. 
En resum, veiem que és mla llei que 
s'estructura en base a les institucions. La 
composició dels capítols sembla de
mostrar clarament l'esperit organitzatiu 
que, l'aleshores ministre de cultura, Cla
vero Arévalo, atribuïa com ml objectiu i 
mla necessitat bàsica de la llei (3). No 
hem d'oblidar, en aquest sentit, el mo
ment històric que estava vivint el país, 
amb la caiguda del règim, la desaparició 
de l'ordre anterior i de les institucions 
que el representaven, i la necessitat de 
consolidar ml nou establiment de re
laciones entre la societat i els poders po
lítics. D'aquí, segurament, aquesta vo
lmltat estructural tan clarament 
organitzativa. 
Però si aquesta és la voluntat política 
que sembla deduir-se de l'estructura 
de la LGCFD, el text alternatiu que 
el PSOE, aleshores a l'oposició, va 
presentar .al Parlament, també té ele
ments interessants per a l'anàlisi. 
En primer lloc, cal constatar una es
tructuració que sembla haver-se fet a 
corre-cuita per ser presentada a les 
Corts. El fet que uns títols tinguin 
noms i cognoms i d'altres no, així ho 
demostra. D'altra banda, de la com
posició de la llei es diferencien cla
rament els tres grans apartats que la 
configuren. El primer títol és l'equi
valent al capítol inicial de la 
LGCFD, com ja hem dit, pas obligat 
en els textos legals d'aquest nivell. 
Deixem per al final l'anàlisi del títol 
segon. El títol tercer, Sobre la cul
tura Física y el Deporte, és el que 
permet mla comparació amb la llei 
que va ser aprovada i que duia el ma
teix enunciat que aquest apartat. I no 
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sembla que aquest fet sigui fortuït. Si 
analitzem el nom dels capítols que 
formen aquest títol hi podem veure 
els mateixos continguts que la 
LGCFD, però amb uns matisos in
teressants si analitzem la voluntat po
lítica que pot haver-hi darrera de l'in
terès legislatiu. 
Així, mentre l'estructura de la 
LGCFD denota un esperit or
ganitzatiu, la d'aquest títol del text al
ternatiu del PSOE sembla tenir, al 
marge d'una voluntat també or
ganitzativa, un rerafons polític im
portant. L'esment de les institucions 
públiques i privades, de l'ens par
ticular que és el COE i de la dis
ciplina esportiva, són matèria obli
gada per ordenar l'esport, però hi ha 
diferències interessants. Al marge 
d'assignar un nom diferent a l'or
ganisme que ha de desenvolupar les 
competències estatals, aquest text 
dóna prou importància a les co
munitats autònomes, als municipis i 
als òrgans amb caràcter assessor -les 
assemblees territorials amb presència 
de participació ciutadana- com per
què constitueixin apartats singulars. 
Passa el mateix amb un capítol de
dicat al règim jurídic i econòmic de 
les entitats esportives. Sembla que en 
tots aquests casos es vulgui remarcar 
una matèria determinada on cal tenir 
una actuació específica. Com con
firmarem més endavant, la posició 
política del PSOE en aquell moment, 
molt propens a accelerar el procés 
descentralitzador de l'Estat establert 
per la configuració de l'Estat de les 
Autonomies aprovada per la Cons
titució de 1978, i pel desig d'omplir 
de contingut les competències mu
nicipals, amb la col.laboració de la 
societat civil, sembla ser l'instrument 
que dibuixa la configuració del text 
alternatiu. La voluntat de diferenciar 
un apartat al règim jurídic i eco
nòmic de les entitats indica la pre
ocupació per aquesta faceta de l'or
ganització esportiva que va ser una 
part important del programa so
cialista, quan va accedir al poder. 
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El títol segon d'aquest text alternatiu 
mereix un tractament diferenciat. 
D'entrada veiem que fa referència a 
dues temàtiques: l'educació física i la 
formació del professorat, que no es 
veuen reflectides en l'estructura de la 
LGCFD. Aquest fet no és aliè, però, 
a les protestes que des de sectors es
tudiantils de l'INEF de Barcelona i 
Madrid, es van realitzar contra el 
Projecte de Llei que es debatia al Par
lament. Protestes que se centraven, 
fonamentalment, en el poc contingut 
referent a l'educació física, i en la no 
consideració dels INEF com a fa
cultats universitàries. Aquesta pro
blemàtica social va ser recollida pel 
text alternatiu i configura el seu títol 
segon. 
En resum, doncs, l'estructura del text 
alternatiu presentada pel partit so
cialista, sembla combinar una voluntat 
organitzativa de l'activitat esportiva, 
amb una preocupac~ó específica per la 
descentralització de l'Estat, pel control 
de les entitats esportives i per in
corporar aspectes reivindicatius lligats 
a l'activitat física en el sistema edu
catiu. L'anàlisi del contingut de l'ar
ticulat de tots dos textos ens confirma 
aquest aspecte. Així, en les gràfiques 
1 i 2 podeu veure el desglossament de 
les diverses temàtiques tractades en 
ambdós textos. Com podeu observar, 
la temàtica central en tots dos casos fa 
referència a les entitats esportives, au
tèntiques protagonistes de l'articulat 
dels textos. La diferència fonamental 
és, com es pot observar, el percentatge 
que ocupen en la llei de la VCD i en 
el text altematiu del PSOE, els articles 
destinats a parlar de les altres ad
ministracions, de l'educació física i 
del professorat. L'esperit des
centralitzador que comentàvem abans 
i el fet de recollir la "problemàtica del 
carrer", les protestes estudiantils, es 
veuen reflectits en aquestes gràfiques 
(vegeu les gràfiques I i 2). 
Deu anys més tard, es veu una evolució 
del partit socialista, un cop presenta i 
aprova una llei de l'esport, ara ja des de 
la majoria absoluta al Parlament. Així, 

desapareixen continguts específics re
latius a l'educació física, ja que es con
sidera que ha de ser tractada en les lleis 
referents al sistema educatiu, i apa
reixen com a temàtiques amb identitat 
pròpia, problemàtiques relacionades 
amb l'esport-espectacle o d'alt nivell: 
doping, violència, lligues pro
fessionals, societats anònimes es
portives, etc. El mateix nom de la llei 
és significatiu quant al canvi que es 
produeix en relació a l'anterior llei vi
gent. Ja no es pretén regular tot el ven
tall de possibilitats que pot tenir l'ac
tivitat física (la Cultura Física y el 
Deporte) sinó que el camp d'actuació 
pràcticament es limita a la pràctica 
competitiva (Ley del Deporte). 
L'exposició de motius de la llei actual 
ens reafmna aquesta anàlisi, ja que es 
defmeix com una llei que regula fo
namentalment l'esport de competició 
en l'àmbit nacional. Aquest aspecte és 
molt important, perquè fa referència 
fonamentalment a un tipus determinat 
d'esport regulat per l'Estat, deixant de 
banda altres modalitats de l'activitat 
corporal menys estructurades. També 
és molt important la definició de 
l'àmbit territorial d'aplicació de la llei, 
ja que fixa, implícitament, un re
partiment de funcions entre els di
ferents nivells de l'Administració. El 
simple fet d'expressar que no vol "re
distribuir competències" i, en canvi, 
atorgar-se un camp d'actuació ben de
fmit, ja és una manera de distribuir 
competències. 
La voluntat d'intervenció se cenyeix, 
doncs, a un àmbit geogràfic determinat, 
i, especialment, a un sector de l'activitat 
física, el tractament de la qual té una in
tencionalitat ben determinada. Es tracta 
d'adaptar-se a la visió actual de l'esport, 
i de regular "l'espectacle esportiu", atri
buint-li una característica d'activitat 
"mercantilista". Amb aquest qualificatiu 
s'amaga, evidentment, la intencionalitat 
política de controlar l'activitat eco
nòmica d'unes entitats -els clubs de fut
bol, i en menor grau, els de bàsquet
que han demostrat una capacitat de ges
tió patrimonial i econòmica pèssima. 
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LGCFD 
Anàlisi de contingut (en %) 

1980 

Altres adminislloóons(3,S" ) 

Administració clt1tro1(29,O%) 

Profmorat(3,S") 

Altres(8,S" ) 
E.F., E.Ese., E.Uni.13,S") 

Gnlfico l 

LGCFD 
Text alternatiu del PSOE 

Enlitots esporIivesI43,S" ) 

1980 

Gràfico 2 

El contingut que s'endevina de la lec
tura del preàmbul, es reafirma en una 
anàlisi, article per article, dels con
ceptes que els configuren. Així, en la 
gràfica 3 es pot veure que més del 
60% de la llei està destinada a parlar 
de temàtiques relacionades amb l'es
port de competició. Dins d'aquest 
concepte, com es pot veure en la grà
fica 4, hi entren temàtiques com la 
disciplina esportiva, el doping, la vio
lència, l'esport professional -on s'en
globen les societats anònimes es
portives-, etc. El grau de densitat 
d'aquesta temàtica, juntament amb la 
que fa referència a l'actuació de 
l'Estat, ens reafirma que la llei se 
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centra fonamentalment a parlar de 
l'esport de competició i del paper de 
l'Estat en el foment de l'esport. 
Si comparem aquesta gràfica amb les 
de la LGCFD i el text alternatiu del 
PSOE, es pot veure l'evolució dels 
textos legals i de la postura del partit 
socialista sobre el que ha de regular 
una llei estatal. 

Anàlisi comparativa 
de les lleis autonòmiques 

En les lleis autonòmiques, el mateix 
procés d'anàlisi ens permet fer una 
primera aproximació al contingut de 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 

les lleis, i, conseqüentment, poder
les comparar. 

La llei de Madrid 
En la primera llei autonòmica rea
litzada al nostre país, la de la Co
munitat Autònoma de Madrid, es pot 
observar que té un preàmbul que lliga, 
perfectament, amb l'estructura o índex 
de la llei. S'hi fa palesa la voluntat de 
regular fonamentalment l'actuació de 
les entitats madrilenyes en dues fa
cetes determinades. Una estructural, 
donant una importància cabdal al con
trol dels processos electorals de les 
entitats, de manera que es respectin 
d'una forma democràtica els drets de 
les persones integrants de les entitats. 
L'altra preocupació és el control eco
nòmic dels diners públics atorgats en 
concepte de subvencions i ajuts. Això 
té un reflex en l'estructura, en els ca
pítols IV i V, on es tracten bàsicament 
els temes econòmics i de normatives 
electorals al si de les entitats. La resta 
de contingut de la llei, com podem 
observar en l'índex, està destinat a 
parlar de les entitats, de la Comunitat 
Autònoma i de la disciplina esportiva. 
És una llei que es preocupa bà
sicament per les entitats esportives, 
pel paper del govern autonòmic i per 
les relacions entre ambdós, a part de 
regular el que seria pròpiament el 
"dret esportiu", és a dir, les in
fraccions i les sancions disciplinàries 
lligades a la competició esportiva. 
La llei madrilenya se situa, així, l'any 
1986, en la mateixa línia política que 
el PSOE, en l'àmbit estatal, havia en
degat com a operació de sanejament 
estructural i econòmic de les fe
deracions estatals, de la qual, el 
famós decret conegut popularment 
com "anti-Porta" (4) i el decret que 
fixava un pla de comptabilitat es
pecífic per les entitats esportives, 
n'eren els màxims exponents. En la 
mateixa línia mimètica, la llei crea, a 
imatge de l'organització estatal, un 
organisme autònom, l'IMDER, que 
s'encarregarà de la gestió autonòmica 
de l'esport. 
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1990 

DJt?I!¡11 J1!]IlJl 
, .- 11u15 " • 

LLEI DE L'ESPORT 
Anàlisi de contingut (en %) 

EspoIf de Cllllplliòó(62,S'" 

Gràfica 3 

LLEI DE L'ESPORT 
Desglossament de l'esport de competició 

E. alt 1MI(4,3%1 
1lisci¡IIina(12,S'" 

IIopatge(S,2X1 

Tots aquests continguts exposats al 
preàmbul, denoten una voluntat d'ac
tuació determinada una in
tencionalitat concreta, però, cu
riosament, malgrat aquesta similitud 
de política esportiva entre dues ad
ministracions d'àmbit territorial di
ferent, però governades pel mateix 
partit polític, sembla detectar-se, de 
l'anàlisi del contingut de les mo
tivacions expressades al preàmbul, 
un altre tipus d'intenció política, El 
text està redactat de tal manera que 
trasllueix una voluntat de diferenciar 
clarament les entitats madrilenyes de 
les estatals, en un intent, podríem 
dir-ne, d'aconseguir una "identitat te
rritorial", concepte difícil d'assolir en 
una comunitat que ha de compartir 
l'espai físic amb una administració 
superior, 

~20,"" 

!Igues prol,(4,3%1 

(o((3,S'" 

Aquest objectiu polític no s'observa 
en l'anàlisi del contingut de l'ar
ticulat, però sí que hi queden re
flectides les prioritats que s'es
tableixen a l'hora de designar què ha 
de ser regulat amb més profunditat i 
amplitud, 

1990 

Gràfica 4 

D'aquesta manera, en la gràfica 5, 
podem veure que els continguts més 
desenvolupats quantitativament són el 
de les entitats esportives i el del paper 
de l'Administració autonòmica, No és 
gens estrany aquest repartiment per-

li, 2/1916, III 5 III,.., III la c.Ibn FisIca' .... Deport •• la (a 'l. III ..... 
(BOE 11/10/1986) 

• Cap, I. Arnhilo de aplicaci6n y principios generales 
• Cap, lI, Entidades y asociaciones relacionadas con la cultura fi

sica y el deporte 
Secci6n li, Nonnas comunes sobre asociacionismo deponivo 
Secci6n 2", De los diversos tipos de entidades deponivas 

• Cap, m, De la Comunidad de Madrid y del deporte 
Secci6n li, De las competencias de la Comunidad de Madrid 
Sección 2', Del Instituto Madrileño del Deporte, el Es
parcimienlo y la Recreaci6n 
Secci6n 3", Del Con,sejo Regional de Deportes 

• Cap, IV, Del régimen económico y de las ayudas a las en 

Exposici6n de motivos 

tidades deponivas 
Secci6n li, Del régimen econ6mico 
Secci6n 2", De las ayudas a las entidades deponivas 

• Cap, V, Del régimenjurídico deponivo 
Secci6n li, De la Comisi6n Jurídica del Deporte 
Secci6n 2", Del recurso administrativo disciplinario 
Secci6n 3", Del recurso administrativo electoral 

• Cap, VI. Del régimen disciplinaria deportivo 
• Disposici6n adicional 
• Disposiciones transilorias 
• Disposiciones finales 

Quadre 4 
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centual, si tenim en compte la voluntat 
d'intervenció i la intencionalitat política 
que abans hem esmentat. El que sí que 
crida profundament a la reflexió, és la 
manca, gairebé absoluta, de referencia 
a l'Administració local. Excepte una re
ferencia a l'organització de les fases lo
cals de l'esport escolar i una par
ticipació en el Consejo Regional de 
Deportes, òrgan de caràcter assessor, 
no hi ha cap referencia a les com
petències que poden desenvolupar els 
municipis madrilenys. 

La II.i d. Catalunya 
L'anàlisi de l'exposició de motius de 
la llei autonòmica catalana, al con
trari de la madrilenya, no ens dóna 
cap informació clara sobre la vo
luntat d'intervenció específica en una 
o unes matèries determinades, ni en 
una intencionalitat política de
terminada. L'únic a destacar són les 
referències explícites al paper his
tòric dels clubs esportius, fet que, si 
el comparem amb la normativa ma
drilenya, és un indicador clar del se
guiment d'una política ben di
ferenciada envers les relacions amb 
les entitats esportives. Mentre un text 
destil.la la desconfiança envers 
aquestes institucions, l'altre els dóna 
un paper capdavanter en l'evolució 
del sistema esportiu. Evidentment, 
darrera d'aquestes postures hi ha rea
litats socials històricament molt di
ferenciades, que serveixen de subs
trat a la conducta política i que 
mereixerien un estudi molt més acu
rat que no és la intenció d'aquest ar
ticle. 
Aquesta actitud de l'Administració 
catalana envers les entitats, es re
flecteix en l'anàlisi dels continguts de 
l'articulat. En la distribució per
centual de les temàtiques tractades es 
veu ben clar que les protagonistes 
principals del contingut de la llei són 
les entitats esportives. Així, en la grà
fica 6 podem veure que, malgrat el 
percentatge elevat dedicat a l'Ad
ministració autonòmica, obligat, 
d'altra banda, per la justificació de 
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ser una llei de "organització ins
titucional de l'esport a Catalunya", 
gairebé el 41 % està ocupat per ar
ticles que fan referència a les entitats 
esportives, autèntiques protagonistes 
del text legal i l'eix al voltant del 
qual s'articula la política esportiva 
catalana. 
Del desglossament del contingut sor
prèn (igual que la llei de Madrid) el 
poc tractament desenvolupat respecte 
del paper que han de jugar les ad
ministracions locals, tema que, d'altra 
banda, ha resultat el més problemàtic, 
políticament. Efectivament, si la vo
luntat d'intervenció es veu clarament 
orientada envers les entitats, la in
tencionalitat política col.latera1 de la 
llei només es pot observar si mirem 
les disposicions addicionals de la ma
teixa i tenim en compte el context po
lític que acompanya la promulgació 
de la llei. 
En aquest sentit, cal considerar que 
la llei de l'esport apareix com una 
normativa sectorial que segueix, en 
el seu àmbit concret, les línies di
rectrius emanades de la configuració 
de la nova estructuració territorial 
aprovada pel Parlament català l'any 
1987. Així, la polèmica decisió del 
partit en el govern de substituir l'en
titat metropolitana que gestionava 
serveis comunitaris en el cinturó de 
la capital barcelonina, i, sobretot, la 
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voluntat expressada de fer des
aparèixer les diputacions provincials, 
iniciant un procés de buidatge del 
contingut de les mateixes, influeixen 
notablement en les diferents lleis sec
torials que apareixen amb pos
terioritat a les lleis d'ordenació te
rritorial. 
D'aquesta manera, la llei de l'es
port català, al marge dels seus ob
jectius específics d'ordenament 
d'una matèria determinada, serveix 
per a uns objectius polítics més 
amplis i genèrics, per a la con
figuració d'un nou repartiment de 
poder entre les institucions de go
vern catalanes. 
L'estructura de la llei no denota 
aquesta problemàtica i adopta una 
composició molt senzilla, fent re
ferència a l'organització del sector 
privat associatiu (Títol ler.), al sec
tor públic (Títol 20n.), a la dis
ciplina esportiva -de referència obli
gada- i a un calaix de sastre (Títol 
3er.) on tenen cabuda totes les ma
tèries que no són pròpiament ins
titucionals. 

-La II.i d'Euskadi 
L'anàlisi del preàmbul de la llei 5/ 
1988 d'Euskadi no permet establir 
una voluntat d'intervenció prioritària 
en una matèria determinada, a di
ferència de la llei de Madrid. 

LLEI DE MADRID 
Anà li i de contingut (en ~ ) 

19 

,.1 Professorot(3,1 XI 
Disc:y.IIlOIY,aJ\1 

E.F ., Use, E.Uni.(5,6XI 

Inslol.lodons(3.7XI 

A1tres(l4,1 XI 

Adm. outonòmko(34,OX' 

Entilol1 esportives(28,5X' 

Gràfico 5 

53 



1988 

LLEI DE L'ESPORT 
Anàlisi de contingut (en %) 

Professora~2,7%1 

DÏS(iplina(11 ,6%1 

E.F., E.Esc., E.Uni.(6,O%1 
Inslal.lacions(7,7%) 

Adm. local(4,4%1 

En~tats esportives(41 ,0%1 

Altres(6,O%) 

Gròfica 6 

Ueltltl'lSIIOI1 
(DOGC nÚJD 977, de lj d'abril de 1988) 

• Exposició de motius 
• Títol preliminar: Dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat 
• Títoller.: De les entitats esportives de Catalunya 

Secció la.: Dels clubs i les associacions esportives 
Secció 2a.: De les agrupacions esportives 
Secció 3a.: De les federacions esportives catalanes 
Secció 4a.: Del registre i altres disposicions comunes 

• TítoI2on.: De l'organització administrativa de l'esport català 
Secció la. De l'administració esportiva de la Generalitat 
Secció 2a. De l'Administració local 

• TítoI3er.: De la gestió de l'educació física i l'esport 
Secció la.: De l'educació i l'esport, les activitats esportives especials i el con
trol i la recerca mèdica 
Secció 2a.: De les instal.lacions esportives 

• TítoI4rt.: De la disciplina esportiva 
• Disposicions addicionals 
• Disposicions transitòries 
• Disposició final 
• Disposició derogatòria 

Quadre 5 

L'exposició de motius va des
envolupant el contingut de l'es
tructura de la llei, ressaltant els as
pectes més importants de cada títol, 
però sense donar major èmfasi a 
cap temàtica concreta. Tot i així, 
l'anàlisi del contingut de l'articulat 
denota un major protagonisme de 
les entitats esportives, en detriment 
del de les administracions, les 
quals reflecteixen la peculiar si
tuació del País Basc, amb uns or
ganismes administratius històrics, 
els Òrgans Forals, amb poder com
petencial i econòmic no com
parable a la resta de diputacions 

provincials de l'Estat. Aquesta cir
cumstància política del repartiment 
del poder administratiu té in
cidència també en el contingut de la 
llei, que marca, genèricament, en 
alguns casos, competències co
munes als diferents àmbits de l'Ad
ministració (vegeu la gràfica 7). 
Tot i aquesta primera constatació, 
una lectura atenta de l'exposició de 
motius, aporta un element interessant 
per a l'anàlisi. En el redactat elaborat 
pel legislador es reflecteix una pre
ocupació per constatar postures con
tràries a l'establiment de prioritats en
vers la pràctica esportiva de 
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competició. Així, afmnacions com 
que "l'educació física i l'esport no 
són quelcom reservat o reduït a la 
competició en si mateixa", o que la 
justificació de l'atenció a l'esport 
d'alt nivell es deu a "la provada in
fluència per estimular i impulsar la 
pràctica esportiva en la mateixa so
cietat", són exponents d'una cultura 
esportiva contrària a considerar l'ac
tivitat de competició com l'eix fo
namental del desenvolupament es
portiu. Ressaltem aquest fet perquè 
en les altres lleis analitzades no es 
troba remarcada una postura d'aques
tes característiques, orientada a con
siderar l'esport de competició com un 
instrument de dinamització social i 
cultural, i no com un fi en si mateix. 
Amb aquest plantejament, que sembla 
respondre més a una reflexió es
sencialista del fet esportiu que a una 
simple voluntat d'ordenar-lo, no és es
trany que en el contingut de la llei 
apareguin reflectides temàtiques de 
caràcter més "tècnic", entenent com a 
tal una visió més propera al pro
fessional de l'educació física que a un 
jurista. Així ho reflecteixen articles 
que fan referencia al "caràcter po
lisportiu i no orientat exclusivament a 
la competició" de l'esport escolar, als 
impediments per poder exercir com a 
professional de l'esport sense tenir la 
titulació adient, a la preocupació per 
l'assistència mèdica i les cobertures de 
risc de tot tipus de practicant (as
pectes que en altres lleis són tractats 
de manera que s'orienten ex
clusivament a l'esportista de com
petició), i, fms i tot, el seguit d'in
fraccions i les corresponents sancions 
que es determinen per l'incompliment 
de les normes organitzatives que in
dica la llei, que apareixen en l'es
tructura de la llei com un capítol 
propi. 

La llei de Castella-Ueó 
La llei de Castella-Lleó aporta, d'en
trada ja amb el títol, un fet di
ferenciador en relació a la resta de 
lleis autonòmiques. Mentre les al-
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tres fan referència a la "cultura fí
sica i l'esport" (la de Madrid, se
gurament, en la línia del mimetisme 
amb l'Estat respecte del que hem dit, 
i la d'Euskadi, per una postura te
òrica envers l'activitat física) o ge
nèricament al "esport" (Catalunya), 
aquesta llei esmenta explícitament la 
"educació física i esports", en el seu 
enunciat. 
Aquest és un fet important que me
reix un capítol en l'estructura de la 
llei i unes justificacions del perquè 
del seu tractament, en l'exposició de 
motius. Així, la relació simplista que 
el legislador fa del terme "educació 
física" relacionant-lo amb l'as
signatura escolar, seguint la tesi de 
Cazorla (1979), en la seva anàlisi de 
l'article 43.3. de la Constitució, ser
veix d'argument jurídic per intervenir 
directament en aquesta matèria es
colar. Aquesta interpretació del terme 
permet, així, salvar el buit com
petencial que té aquesta comunitat 
autònoma en matèria d'educació, en 
no haver-li estat transferida aquesta 
competència per part de l'Ad
ministració estatal. 
A aquest interès per l'educació fí
sica, cal afegir-hi un altre tipus de 
contingut que no apareix a les altres 
lleis analitzades. En el text castellà
lleonès es defineixen una sèrie de 
mitjans de caràcter tècnic que no 
són tractats en les altres normes. 
Així, en diferents articles es parla 
del que són les escoles esportives, 
els centres de tecnificació esportiva, 
els centres de perfeccionament tèc
nic, etc. Es podria assenyalar, a la 
vista d'aquest contingut, que hi ha 
interès, per part del legislador, per
què quedin regulades formes de
terminades i concretes de des
envolupar programes esportius. 
Estem, també, davant una llei pre
ocupada per aspectes tècnics de l'or
ganització esportiva. 
Però no és aquest l'únic aspecte des
tacable de la llei. En la forma de dis
tribuir les competències entre les di
verses administracions que conviuen 
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1988 

LLEI D'EUSKADI 
Anàlisi de contingut (en %) 

DIst. esport. I adm.(20,l") 

H., E.Esc., E.Uni.(4,3" ) 

Gr!lfico 7 

Adm. IocuI(3,9%) 

Mededna 15pOI1iva(3,9%) 

Pro/morat I r_(O(4,3") 

Ley 5/1988, cie 19 cie ' .... 0, cie la CuItwa Flska y del Deport. 
(Boletfn oficial del Pafs Vasco, n. 54, de 17/3/88) 

• Exposici6n de motivos 
Título I. Ambito de aplicaci6n de la ley y principios baisicos 

• Título Il. Del fomento y ordenaci6n 
Cap. 1. De la educaci6n física y del deporte para todos 
Cap. 2. De la asistencia y protecci6n al deportista 
Cap. 3. Del deporte de alto nivel 
Cap. 4. De los equiparnientos deportivos 

• Título m. De la organizaci6n del deporte en el País Vasco 
Cap. 1. De los clubes y de las agrupaciones deportivas 
Cap. 2. De las federaciones deportivas 
Cap. 3. Disposiciones comunes 

• Título IV. Régimen de competencias 
Cap. 1. De las instituciones comunes 
Cap. 2. De los 6rganos forales de los temtorios hist6ricos 
Cap. 3. De los ayuntamientos 
Cap. 4. Del Consejo Vasco del Deporte 

• Título V. Régimen sancionador 
Cap. 1. Del régimen disciplinario deportivo 
Secci6n la. Disposiciones generales 
Secci6n 2a. Del Cornité Vasco de Disciplinas Deportivas 
Cap. 2. De las infracciones y sanciones adrninistrativas 

• Disposiciones transitorias 
• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones finales 
• Disposici6n derogatoria 

Quodre 6 

en el territori, també hi trobem pe
culiariats pròpies. Així, probablement 
a causa, entre altres raons, de la ma
teixa extensió geogràfica de la co
munitat autònoma i de la diversitat de 
les províncies que la componen, la llei 
dóna un fort protagonisme a les di
putacions provincials i a les ciutats 
majors de 20.000 habitants, a les 
quals els delega una sèrie de com
petències atribuïdes inicialment a la 
comunitat autònoma. Aquesta vo-

luntat de descentralització ad
Immstrativa, que en l'exposició de 
motius es justifica pel reconeixement 
d'una major eficàcia de les ad
rmmstracions inferiors per des
envolupar certes funcions i com
petències esportives, es veu clarament 
reflectida en la gràfica de des
glossament del contingut, on el per
centatge del text legal dedicat a l'ad
ministració local és molt més ample 
que la resta de lleis estudiades. 
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LLEI DE CASTELLA-LLEÓ 
Anàlisi de contingut (en %) 

Instal.locions( 1 0,4'" 

Entitats esportivesl27, 1'" 

1990 

Adm. aufonclmko(1S,~' 

Formació esportiva!6,4'" 

E.f., E.Esc., E.Uni.!S,~' 

Disò~ina(8,4'" 

Grofico8 

uy 9/1990, ... 23 ... !unlo, ... Educaclón Fislea y Deportes 
(Castilla y León) (BOE de 18n/90) 

• Exposición de motivos 
Cap. I. Ambito de aplicación y disposiciones generales 

• Cap. n. Competencias de la comunidad autónoma 
Cap m. Competencias de las entidades locales 

• Cap. IV. Las asociaciones deportivas 
Sección la. Los clubes deportivos 
Sección 2a. Las federaciones deportivas 

• Cap. V. La educación física, el deporte y la enseñanza 
Cap. VI. La fonnación técnico-deportiva 

• Cap. VIT. Consejo de Deportes de Casti1la-León 
Cap. vm. La disciplina deportiva y régimen de sanciones 

• Disposiciones adicionales 
• Disposiciones transitorias 
• Disposición derogatoria 

Quadre 7 

Conclusió 

L'anàlisi de les lleis de l'esport, tant 
l'estatal com les autonòmiques, ens ha 
donat una visió del fet que el con
tingut d'una llei sempre respon a la vo
luntat de regular un aspecte o matèria 
que es desenvolupa en el si de la so
cietat, donant preferència a la nor
mativització d'aspectes determinats, al 
voltant dels quals solen girar, o solen 
servir de substrat, intencionalitats po
lítiques de diversa índole. 
Així, hem vist com en totes les lleis de 
l'esport actual el contingut més nom
brós és el que fa referència a la re
gulació de l'organització institucional 
de l'esport i a les normes disciplinàries 
de l'esport de competició. Mentre el 
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segon aspecte és comú i homogeni, en 
l'organització institucional és on hem 
pogut identificar els diferents rerafons 
polítics que acompanyen la voluntat 
organitzativa de l'esport. Així, en la 
llei estatal, queda palesa la voluntat 
de regular fonamentalment, i quasi 
podríem dir que de manera exclusiva, 
l'esport de competició en l'àmbit na
cional, i amb la intencionalitat clara 
de controlar la responsabilitat eco
nòmica dels dirigents esportius, amb 
la constitució de les societats anò
nimes esportives. 
Les lleis autonòmiques ens donen 
exemples nítids de posicions di
ferents envers l'organització ins
titucional, fruit de realitats socials i 
polítiques diverses. En aquest sentit 

hem vist la diferent actitud de la Co
munitat de Madrid i la de Catalunya, 
envers les entitats esportives, i també 
les diverses postures envers el paper 
que han de desenvolupar les ad
ministracions locals, des d'una ig
norància en la llei madrilenya, fins a 
un gran protagonisme per part de 
Castella-Lleó, passant pel gran paper 
que desenvolupen les diputacions fo
rals a Euskadi o la voluntat de fer 
desaparèixer les corporacions pro
vincials, per part del partit en el go
vern de Catalunya. En resum, com ja 
hem esmentat amb escreix, realitats 
socials diferents, polítiques diferents, 
lleis diferents. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ley 2/1986, de 5 de junio, de la Cultura 
Física y el Deporte de la Comunidad de 
Madrid, BOE núm. 244, d'li d'octubre de 
1986. 
-Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'Esport de 
Catalunya, DOGC, núm. 977, de 13 d'abril 
de 1988. 
-Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cul
tura Física y Deportes, 
BOPV núm. 54, de 17 de març de 1988. 
-Ley 9/1990, de 22 de junio, de Educación 
Física y Deportes, BOE núm. 198, de 18 
d'agost de 1990. 

2. -Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de 
la Cultura Física y del Deporte, BOE núm. 
89, de 12 d'abril de 1980. 
-Esmena a la totalitat i text alternatiu que 
presenta el PSOE al projecte de Ley Ge
neral de la Cultura Física y del Deporte, 
Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Senado, 17 de desembre de 1979. 
-Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
BOE núm. 249, de 17 d'octubre de 1990. 

3. Així es feia esment en el discurs que feia 
al Parlament espanyol, un cop els diputats 
havien aprovat la LGCFD. Es pot llegir el 
discurs a Ley General de la Cultura Ffsica 
y del Deporte, Colegio Oficial de Pro
fesores de Educación Física, Serie Di
vulgación, núm. 2, Madrid, 1979. 

4. L'antic president de la Federació Es
panyola de Futbol, que va ser un dels 15 
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Resum 

L'exercici físic exerceix efectes fa
vorables sobre el cor en par degut a 
la modificació dels factors de risc 
càrdio-vascular entre els quals el co
lesterol, la hipertensió i l'obesitat són 
els més significatius. 
Els efectes de l'exercici físic es pro
dueixen a llarg termini per la qual 
cosa els programes d'entrenament han 
de ser, en el possible, permanents i 
sense períodes d'inactivitat massa 
llargs. Alhora, els beneficis de l'exer
cici tenen relació amb el nivell d'ac
tivitat física. S'ha demostrat, però, que 
caminar amb pas vigorós exerceix 
efectes sobre la condició física sem
blants als que exerceixen tres sessions 
d'entrenament a la setmana de cursa 
contínua. 
L'entrenament físic supervisat en pa
cients que han sofert un infart de 
miocardi té, així mateix, efectes be
neficiosos demostrats en diversos es
tudis de caràcter multicentric. El risc 
de l'activitat física en aquests pa
cients és mínim si s'adapta el nivell 
de l'entrenament a cada situació. La 
qualitat de vida d'aquests pacients 
millora sensiblement si entre les me
sures de prevenció secundària s'in
trodueix l'exercici físic. 

Paraules clau: nivell activitat 
física, factors de risc càrdio
vascular, prevenció primària, 
prevenció secundària. 

Introducció 

La majoria de les persones efectua 
algun tipus d'activitat física amb re
gularitat en una etapa de la seva vida 
que coincideix, en general, amb 
l'edat escolar. Els que realitzen una 
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ACTIVITAT FÍSICA I COR 

actIVItat física més organitzada són 
molt pocs en relació a la població 
total. El més apropiat seria valorar 
els efectes de l'exercici físic en in
dividus sotmesos a entrenament su
pervisat, en els quals es pot de
terminar la intensitat del treball i 
detectar amb més claredat els signes i 
els símptomes que es manifesten en 
aquestes condicions. 
Si la intensitat de l'entrenament es 
manté durant anys, amb només breus 
períodes d'inactivitat, es pot obtenir, 
addicionalment, informació sobre els 
efectes a llarg termini. Tanmateix, és 
difícil aconseguir una mostra de po
blació suficientment àmplia que reu
neixi aquestes característiques. Amb 
12 setmanes d'exercici físic regular 
és possible valorar les manifestacions 
clíniques induïdes per l'entrenament. 
Es requereixen períodes de temps 
més llargs per comprovar els efectes 
de l'exercici sobre el sistema càrdio
vascular. 

El que passa amb els individus fí
sicament actius en l'edat escolar, que 
són la majoria, especialment en l'am
bient urbà, es representa a la figura 
1: el grup més nombrós de la po
blació escolar passa a engroixir el 
nombre de sedentaris físicament ac
tius ocasionalment. Des de fa uns 
anys el nombre de sedentaris de més 
de 30 anys sembla que té una ten
dència a reduir-se i en això ha 
col.laborat molt l'èxit de les curses 
atlàtiques de tipus popular. En el 
medi ruralIes condicions de vida són 
completament diferents, i el nivell 
d'activitat física és, en general, cons
tant al llarg dels anys. 
L'estudi dels efectes de l'exercici físic 
en el cor ha interessat nombrosos in
vestigadors des de fa dècades. Els sig
nes i els símptomes observats més so
vint en l'individu entrenat s'han 
descrit a The Athletic Heart Syndrome 
amb una revisió actualitzada re
centment per Huston (1985). 

Activitat física en edat escolar 8 -16 anys 

~ cy Esport competició 16 - 30 anys 

I Sedentaris I I Físicament actius 
> 30 anys 

Sedentaris I I Físicament actius 

Figuro 1 
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La utilització de noves teconologies 
d'exploració, entre les quals cal fer es
ment de l'ecocardiograma, registrament 
ECG continu pel mètode Holter i isò
tops radioactius, ha permès avançar no
tablement en la interpretació de les mo
dificacions del cor de l'esportista, 
motiu de controvèrsia en els darrers 
anys sobre el seu significat i les seves 
implicacions de tipus pronòstic. L'aug
ment del nombre de participants en di
ferents activitats esportives, en especial 
les curses atlètiques, ha estat con
siderable, però el més significatiu és 
que una part important d'aquests es
portistes té més de 35 anys. En relació 
a l'edat cronològica es produeix un in
crement de determinats factors de risc 
(tabaquisme, obesitat, hipertensió, etc.) 
de vegades coneguts, en altres mal con
trolats, que poden afavorir l'aparició, 
en casos rars, d'accidents càrdio
vasculars greus, en especial, la mort 
sobtada, durant l'exercici (la mort sob
tada és l'episodi que es produeix durant 
l'exercici o durant les 6 hores posteriors 
a l'exercici). 
Aspectes de gran interès sobre les 
implicacions de l'exercici en el sis
tema càrdio-vascular no han quedat, 
per ara, definitivament aclarits. La 
seva influència sobre l'evolució de la 
malaltia arterioscleròtica, si produeix 
increment de la circulació coronària 
coLlateral juntament amb l'augment 
de la massa ventricular en individus 
sense cardiopatia, o en els que han 
presentat un episodi d'infart de mio
cardi, que segueixen un programa de 
rehabilitació cardíaca, són alguns as
pectes sobre els quals encara cal con
tinuar investigant. 
El propòsit d'aquest treball és ana
litzar les qüestions més interessants 
respecte a l'exercici i a les seves re
percussions en el sistema càrdio
vascular. 

Nivells d'activitat física 

Els efectes de l'entrenament sobre el 
sistema càrdio-vascular depenen del 

apunts: Educació Fi,ica i Esporl' 1992 (27) 58·65 

tipus d'entrenament (intensitat de les 
sessions), tipus de treball muscular, 
temps invertit en cada una de les ses
sions i durada del programa. 
El volum total de treball des
envolupat per un individu inclou l'en
trenament, l'exercici físic propi de 
certes activitats laborals o el temps 
dedicat al passeig actiu. 
No hi ha dubte que nivells d'activitat 
física amb efectes sobre la per
formance produeixen simultàniament 
signes i símptomes en l'atleta en
trenat i una millora de l'estat de salut 
física. El nivell d'entrenament d'un 
corredor de marató de 70 km la set
mana produeix, simultàniament, 
ambdós efectes sobre l'organisme. A 
aquests nivells d'activitat tan elevats, 
Bassler (Statistics Marathoning and 
CHD) se'ls ha atribuït un efecte pro
tector contra l'arteriosclerosi. 
No tots els ciutadans tenen l'opor
tunitat o les condicions per seguir un 
programa d'un nivell tan alt; però 
això no implica que es limitin els be
neficis sobre la salut en individus 
que realitzen exercici físic de baixa 
intensitat (45-50% de la freqüència 
cardíaca màxima o del consum d'02 
màxim). El passeig actiu és una ac
tivitat que s'ajusta a aquestes con-

Percentatge canvi V02 

+20 

+ 15 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

dicions. Gaesser i Rich (1984) van 
demostrar que es produia un in
crement accelerat en la capacitat ae
ròbica (V02 màx.) en joves atletes 
entrenant al 85% de la FC màx. en
front al 45% de la FC màx. en un 
altre grup. Al cap de 18 setmanes no 
hi havia cap diferència significativa 
entre ambdós grups (figura 2). 
El 1984 Gossard va realitzar un es
tudi en homes de mitjana edat que 
van entrenar cinc vegades la setmana 
durant 12 setmanes al 40-60% en un 
grup i al 70-83% en un altre. El grup 
de baix nivell de treball va in
crementar la seva capacitat aeròbica 
en un 8% i el grup d'alt nivell un 
17%. Tots dos increments són sig
nificatius en relació al grup control 
de sedentaris. 
Així doncs, s'ha demostrat que s'ori
ginen beneficis sobre la salut con
juntament amb la millora de la con
dició física quan es realitza activitat 
física d'alt nivell (cursa contínua o 
jogging, ciclisme, esquí de fons, na
tació) però alguns beneficis es pro
dueixen amb activitat física de baix 
nivell (passeig actiu o les anteriors 
practicades a menys intensitat) man
tenint la freqüència cardíaca al voltat 
dels 100 batecs/mino 
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.L.4 ~ ~~ 

/" ) 

/. ~ ~ 
+10 

+5 

o 
y 
o 3 6 9 12 15 18 

Setmanes d'exercici 

Figuro 2 

59 
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Nivells d'activitat física 
i estudis epidemiològics 

El 1950, Moms i altres (1953) van 
publicar els resultats dels primers es
tudis sobre la correlació entre l'estil 
de vida i la presència de cardiopatia 
isquèmica en homes que duien a 
terme diferents nivells d'activitat fí
sica. 
Després del treball de Moms van 
aparèixer altres estudis en els quals 
es pretenia correlacionar l'efecte de 
l'exercici físic regular amb la pre
sència de cardiopatia isquèmica. 
L'estudi de Framingham (Kannel, 
1982) va demostrar, als catorze anys 
de seguiment, que la mortalitat i 
morbiditat càrdio-vascular eren pro
porcionalment inversos al nivell d'ac
tivitat física en els homes, però no en 
les dones. L'exercici físic era una va
riable independent de l'edat, de la 
pressió arterial, del tabac i de la taxa 
de colesterol. En un e~tudi realitzat 
amb alumnes de la Universitat de 
Harvard, Paffenberger (1978) va de
mostrar que existia una reducció del 
64% en la presentació d'infart de 
miocardi en aquells que mantenien 
un nivell d'activitat física superior a 
2.000 kcaVsetrnana. Altres estudis 
longitudinals demostren l'associació 
entre el · sedentarisme i la major in
cidència de cardiopatia isquèmica in
dependentment d'altres factors. 
D'aquests estudis es dedueix que el 
nivell d'activitat ha de ser habitual, 
de certa intensitat i constant perquè 
intervingui com a factor de protecció 
càrdio-vascular. 

Valoració de l'activitat física 
del temps Ilure 

Taylor i altres (1978) van publicar el 
1978 un treball, de gran utilitat per 
realitzar estudis longitudinals en què 
l'objectiu és investigar la relació 
entre l'activitat física i la malaltia 
càrdio-vascular. El desenvolupament 
d'un qüestionari molt detallat (Qües-
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Activitat 

Passejar 
Anar caminant a la feina i de la feina a casa 
Caminar durant el període de descans en la feina 
Pujar escales quan l'ascensor no funciona 
Excursions 
Carregar paquets a l'esquena 
Escalar muntanyes 
Anar en bicicleta a la feina com a distracció 
Ballar 
Fer exercici a casa 
Fer esport en un gimnàs 
Jogging i caminar 
Córrer 
Aixecar pesos 
Esquí aquàtic 
Navegar a vela 
Anar en canoa o remar (com a distracció) 
Anar en canoa o remar (en competició) 
Fer un viatge en canoa 
Nedar (almenys 150 metres a la piscina) 
Nedar al mar 
Capbussar 
Esquiar (descens) 
Patinar 
Jugar a bitlles 
Jugar a handbol 
Ping-pong 
Tennis individual 
Tennis dobles 
Bàdminton 
Bàsquet (sense jugar un partit) 
Bàsquet (jugant un partit) 
Bàsquet (actuant com a àrbitre) 
Handbol 
Squash 
Futbol 
Golf (portant el carretó) 
Golf (caminant, col.locant els pals en el carretó) 
Golf (caminant i portant els pals) 
Tallar la gespa amb màquina 
Tallar la gespa manualment 
Netejar i conrear el jardí 
Cavar a l'hort . 
Treure neu amb la pala 
Treballs de fusteria dins el taller 
Pintar a casa (o empaperar) 
Treballs de fusteria (exterior) 
Pintar fora de casa 
Pescar a la vora del mar 
Pescar amb botes altes dins el riu 
Caçar ànecs 
Caçar conills 
Caça major: cérvols, ÓSSOS, etc. 

Intensitat 

3.5 
4.0 
3.5 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
4.0 
5.5 
4.5 
6.0 
6.0 
8.0 
3.0 
6.0 
3.0 
3.5 

12.0 
4.0 
6.0 
6.0 
7.0 
7.0 
7.0 
3.0 
4.0 
4.0 
8.0 
6.0 
7.0 
6.0 
8.0 
7.0 

12.0 
12.0 
7.0 
3.5 
5.0 
5,5 
4.5 
6.0 
4.5 
5.0 
6.0 
3.0 
4.5 
6.0 
5.0 
3.5 
6.0 
6.0 
5.0 
6.0 

• Taula adaptada de HL. Taylor et al, A questionnaire for the assessment of lei
sure time physical activities. 
J. Chron Dis 1978: 31:741.755. 

Taula 1. DlverHs adivitats I requeriments ..... gitlcs expressats li índexs 11' gdivitat ... tallòllca 
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tionari Minnesota del temps lliure) 
sobre el nivell d'activitat física es fo
namenta en la hipòtesi segons la qual 
l'exercici físic prou intens millora la 
condició física, té efectes sobre el sis
tema càrdio-vascular, especialment 
sobre la malaltia arterial coronària, 
directament, o a través de la mo
dificació dels factors de risc. 
La despesa energètica o índex d'ac
tivitat metabòlica (IAM) d'un treball 
o exercici físic es calcula mitjançant 
el producte de la seva intensitat (I) 
per la durada de l'exercici en minuts 
l'any (D): IAM = I x D. 
Si l'índex en situació basal és de 60 
kcal/hora (és una estimació apro
ximada), la intensitat correspon a la 
unitat: 1 unitat d'intensitat = 1 kcal/ 
mino La intensitat de les diverses ac
tivitats que apareixen a la taula és la 
relació entre la despesa energètica 
basal (unitat energètica basal) i la 
despesa energètica amb el treball 
físic. La intensitat del treball físic 
(IT) i la despesa energètica de les 
activitats a què fa referència s'han 
calculat mesurant el consum d'oxi
gen (despesa energètica) durant 
l'execució. Per a Taylor índexs de 2, 
2.5, 3 i 3.5 suposen treball lleuger; 
4.5 i 5, moderat i 6 o més, intens. 
Un índex de 6 discrimina activitats 
catalogades com a moderades i in
tenses. Correspon al 50% del 
màxim consum de O2, La millora 
càrdio-vascular es produeix quan in
dividus no entrenats treballen a 
aquest nivell o més elevat, cosa que 
equival al 50% de la FC màx. 
(vegeu taula 1). 

Activitat física: Prevenció primària 

L'exercici físic es recomana a in
dividus aparentment sans, amb signes 
d'arteriosclerosi coronària o por
tadors de factors de risc coronari. Té 
efectes favorables sobre el sistema 
càrdio-vascular, músculo-esquelètic, 
pulmonar i contribueix a mantenir el 
pes corporal. 

apunts: Educació FisiCD i Esporls 1992 (27) 58-65 

En la valoració de les accions de 
l'exercici sobre l'organisme, cal con
siderar tres aspectes principals: efec
tes propis de l'entrenament, mo
dificacions dels factors de risc i els 
canvis en l'estil de vida de l'individu 
que entrena amb regularitat 

Efectes de l'entrenament 
Els programes d'exercici dinàmic pro
dueixen un increment en el màxim 
consum d'oxigen (V02 màx.) que 
guarda bona relació amb la funció 
càrdio-vascular. Hi ha àmplies va
riacions fisiològiques en funció de 
l'edat, sexe, superfície corporal, nivell 
d'activitat física o factors genètics. 
S'expressa en cc/kg/min. La mitjana 
en un individu sa de 20 anys és d'uns 
45 cc/kg/min, amb una desviació es
tàndard d'un 10-15%. Atletes d'alt ni
vell tenen un V02 per sobre de 70 cc/ 
kg/min. L'entrenament intens pot pro
duir un increment de fms un 35%. 
El signe més acusat de l'entrenament 
és la bradicàrdia en repòs a con
seqüència de l'accentuació del to 
vagal. Amb l'exercici, la corba de 
freqüència cardíaca per a un mateix 
nivell de treball és més plana. Durant 
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el període de vigília les oscil.lacions 
són més suaus i durant la nit és més 
acusada per la intensificació del to 
vagal durant el son. A la figura 3 
podeu veure el registre ECG de 24 
hores, pel mètode de Holter, d'un na
dador de competició. A la tira A la 
bradicàrida sinusal es registra a 35 
batecs/minut a la nit; a la tira B l'arít
mia sinusal acusada registrada durant 
el son (figura 3). 
El treball dinàmic incrementa el gruix 
de la paret del ventricle esquerre amb 
variacions no significatives quan es 
compara amb persones sedentàries. El 
desenvolupament de la circulació co
ronària coLlateral només s'ha com
provat en l'animal d'experimentació, 
si bé hi ha la possibilitat que les tèc
niques de què es disposa actualment 
no siguin prou sensibles per detectar
la en l'home. 
La hipòtesi que l'activitat física de 
cert nivell incrementa la circulació 
coronària, possiblement és certa. En 
canvi, no s'ha demostrat que s'in
crementi la funció ventricular amb 
l'exercici. 
Diversos estudis demostren que hi ha 
una relació inversa entre activitat fí-

Figuro 3 
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sica i nivells de pressió arterial. La 
reducció de la pressió arterial sis
tòlica i diastòlica passa tant en in
dividus nonnals com en hipertensos 
moderats (Boyer, 1970). Els me
canismes mitjançant els quals es pro
dueixen són, possiblement, per re
ducció de les resistències vasculars 
perifèriques globals, pèrdua ponderal 
o per depleció de sodi i líquid. 
Durant l'exercici, la resposta és, com 
passa amb la freqüència cardíaca, 
més plana. La conseqüència d'aquest 
comportament especial de la fre
qüència cardíaca i de la pressió ar
terial en l'individu físicament actiu és 
un estalvi en el consum energètic del 
miocardi. 
Les alteracions en l'ECG són re
lativament freqüents en l'individu en
trenat. La bradicàrdia sinusal és un 
signe constant en atletes joves i ve
terans. Tant el bloqueig A-V de pri
mer grau o de segon grau tipus Mo
bitz I (allargament progressiu del PR 
fins que es produeix el bloqueig 
d'una ona P) no són rars . 
Les alteracions en la repolarització 
ventricular es poden veure en un 
10% d'individus; però, les al
teracions severes del tipus anomenat 
"pseudoisquèmies" són excepcio
nals. 
La presència d'arítmies hiperactives 
(extrasístoles, supraventriculars i ven
triculars) és sensiblement més baixa en 
la població general. Aquest fenomen 
podria justificar-se per les mo
dificacions en l'estabilitat elèctrica car
díaca i la menor influència del to sim
pàtic. Aquesta atenuació de l'activitat 
del to simpàtic per l'entrenament amb 
nivells de catecolamines plasmàtiques 
significativament més baixes que en 
persones sedentàries, contribueix pro
bablement en la incidència d'arítmies 
greus. 

Modificacions dels factors de risc 
El metabolisme del miocardi és gai
rebé aeròbic i els ajustaments ener
gètics es realitzen a costa de l'in
crement del flux sanguini. Qualsevol 

62 

Alter monn. HARTRICH, Thomos. Alemonyo/DDR. Foto Sport 88 

factor que incideixi en la reducció del 
treball cardíac exerceix un efecte fa
vorable, en especial quan la perfusió 
està compromesa a conseqüència de 
lesions en la llum de les artèries co
ronàries (plaques d'ateroma). 
L'exercici físic intervé directa o in
directament en l'atenuació o eli
minació dels factors següents: 

• Obesitat: S'ha demostrat que l'en-

trenament redueix el pes cor
poral, preferentment el per
centatge de pes greixós, in
crementant la despesa energètica 
i els índexs metabòlics en repòs. 
La mobilització dels dipòsits 
greixosos és més fluida, i potser 
aquest fenomen té relació amb 
l'ús preferent dels àcids grei
xosos com a font d'energia en els 
individus entrenats . 

apunts: Educació Fisi" i Esporls 1992 (27) 58·65 
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Infart de 
Nombre d'individus Mort sobtada miocardi Mortalitat total 

Estudi 
Exercici I Control 

Mesos 
Exercici I Control Exercici I Control Exercici I Control 

Goteborg 158 157 48 3,8 1,9 15,7 17,9 18 22 

Finlàndia 188 187 32 5,8 14,4 18,1 11,2 21,8 29,9 

EE.UU.-NEHDP 323 328 36 1,8 2,5 7 5,3 4,3 7,3 

Ontario 379 354 48 4 3,4 10,3 9,3 

Toulo 2. Estucl comparatiu entre marlllcltat i mortaRtat de pacients Inclosos en un programa di exerdels I In grup control 

• Lípids plasmàtics: Les xifres de co
lesterol i triglicèrids són reduïdes 
en individus físicament actius. Tots 
els estudis que s'han realitzat va
lorant nivells plasmàtics de li
poproteïnes mostren resultats que 
es poden superposar, especialment 
en corredors de marató, on els ni
vells de HDL es mostren més ele
vats i les xifres de LDL (li
poproteïnes de baixa densitat) més 
baixes. 

També s'han observat diferències 
significatives entre individus se
dentaris i físicament actius (Varas, 
1984). Sobre la hiperlipidèmia pri
mària s'ha demostrat que l'exercici 
físic actua reduint els nivells plas
màtics de lipoproteïnes (Gordon, 
1983). 

Canvis en IlestH de vida 
Independentment dels efectes de 
l'entrenament i les modificacions 
dels factors de risc, induïda di
rectament o indirectament per l'exer
cici, l'activitat física regular de certa 
intensitat i prolongada, promou un 
estil de vida de més qualitat des del 
punt de vista higiènico-dietètic. Més 
per persuasió que per prohibició, 
l'exercici físic de cert nivell coopera 
en l'abandó d'hàbits tòxics, es
pecialment del tabac, en el man
teniment de dietes equilibrades i en 
la reorganització d'activitats de la 
vida diària. 

apunts: Educació Físíco í Esports 1992 (27) 58-65 

Activitat física: Prevenció 
secundària 

El pacient que presenta signes de ma
laltia coronana d'origen ar
terioscleròtic, que ha patit un infart 
de miocardi o se li ha practicat un 
bypass aorto-coronari, pot be
neficiar-se d'un programa d'exercici 
supervisat. La prevenció secundària 
inclou altres mesures per al control 
dels factors de risc i de la pròpia ma
laltia. 
S'han realitzat cinc ·· estudis im
portants amb la fmalitat de de
tenninar si l'exercici modifica els ín
dexs de mortalitat i morbiditat en 
pacients que han tingut un infart de 
miocardi. El National Exercise and 
Heart Disease Project (NEHDP) 
(Stern, 1981) mostra que no hi ha di
ferències estadísticament sig
nificatives en el nombre de rein
gressos hospitalaris entre el grup 
control i el grup d'intervenció. Un 
subgrup de malalts que realitzava 
exercici va presentar, tanmateix, una 
reducció del 69% en la mortalitat. 
Una conclusió d'aquest ambiciós es
tudi és que, possiblement, amb un 
nombre adequat de pacients i un grup 
control de veritables sedentaris, les 
diferències serien significatives. No 
s'ha aclarit, mitjançant aquest tipus 
d'estudis, si la recurrència d'infart de 
miocardi és menor en el grup d'in
tervenció. 
Un aspecte que cal destacar és el cost 
elevat d'aquests estudis, amb la qual 

cosa es limiten les possibilitats de 
continuar investigant (vegeu taula 2). 
Els efectes de l'entrenament, les mo
dificacions de diversos factors de 
risc i els canvis en l'estil de vida 
(aquí més acusats) es manifesten en 
aquest grup de pacients. El que no 
s'ha demostrat és si un programa 
d'exercicis modifica per ell mateix el 
curs de la malaltia arterioscleròtica. 
El que és realment important és que 
les conseqüències són positives i per 
això l'exercici físic en la prevenció 
secundària s'ha d'aconsellar sempre 
que les condicions físiques del pa
cient ho pennetin. Si no és possible 
seguir un programa d'exercicis su
pervisat, hi ha la possibilitat d'orien
tar el pacient, quan es disposa de 
dades objectives de la situació clí
nica, en quines condicions s'ha 
d'efectuar l'activitat física com a 
complement de la terapèutica de
tenninada en sortir de l'hospital. 

Risc càrdio·vascular i exercici 

El creixement significatiu del nom
bre d'esportistes de més de 30 anys 
en les últimes dècades, ha fet que es 
presentessin accidents càrdio
vasculars greus, fins i tot la mort 
sobtada. Afirmar que l'exercici físic 
regular suposa un risc en individus 
de més de 30 anys, sense especificar
ne el nivell d'activitat física que han 
desenvolupat en anys anteriors, ni la 
presència o no de factors de risc, ni 
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el nivell d'activitat física, ni en les 
condicions en què s'efectua és un ar
gument poc convincent. 
D'una banda s'admet que l'exercici 
físic té efectes favorables sobre el 
sistema càrdio-vascular, i de l'altra 
que existeix un cert risc, que cal as
sumir en presència de factors de risc. 
El risc coronari en l'exercici físic in
tens és, però, molt baix. El risc 
màxim estimat per a accidents car
díacs en relació amb l'exercici és de 
0.3-2.7 per 10.000 individus/hora 
d'exercici en els homes i de 0.6-6 en 
les dones (Oibbons, 1980). La iden
tificació de candidats a la mort sob
tada o a l'infart de miocardi amb 
l'exercici físic no es pot determinar 
amb un grau de fiabilitat acceptable. 
La causa de la majoria d'accidents 
greus causats per l'exercici en in
dividus de més de 30 anys és la car
diopatia isquèmica. Un subgrup d'in
dividus té, possiblement, més risc 
davant la possibilitat de formació de 
trombes intracoronaris per una al
teració en l'agregabilitat plaquetària. 
S'han descrit episodis de mort sobtada 
en individus de menys de 30 anys. La 
revisió més àmplia realitzada per 
Maron (1980) presenta una sèrie de 
29 joves atletes d'edats compreses 
entre els 13 i els 30 anys. La malaltia 
més freqüent és la miocardiopatia hi
pertròfica, que s'ha observat en 14 
dels 29 atletes. Com passa en els in
dividus de més de 30 anys, la iden
tificació de joves atletes amb risc és 
difícil i els programes d'screening no 
donen una seguretat absoluta. La mio
cardiopatia hipertròfica pot no donar 
cap signe clínic a l'auscultació i l'ECO 
pot ser fms i tot normal. 
Sortosament, és una malaltia poc fre
qüent i altres causes de mort sobtada, 
com l'estenosi aòrtica congènita o ad
quirida poden diagnosticar-se per 
simple auscultació. 
En resum, els beneficis de l'exercici 
físic estan per damunt del baix risc 
que suposa en la població, es
pecialment si l'activitat física es fa en 
condicions adequades. 
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Edat FC minut FC en 10 segons 

15 144-174 24-29 
20 140-170 23-28 
25 137-166 23-28 
30 133-163 22-27 
35 130-157 22-26 
40 126-153 21-26 
45 123-149 21-25 
50 119-145 20-24 
55 116-140 19-23 
60 112-136 19-23 
65 109-132 18-22 
70 105-128 18-21 

Presa de The Committee on Exercice. New Yorle Heart Association. 

Taulo 3. Mitjana dels valors lllàxlms I _nu nti- cie fe en l' .ureld cIIcinIk o aeròbic stgOIIS les edats 

Recomanacions generals -,er 
a programes d'activitat física 

En general, tots els individus són can
didats a realitzar un programa d'exercici 
físic. És prudent, tanmaeix, que els no 
iniciats s'adaptin a unes normes bà
siques per a una correcta progressió en 
l'entrenament, amb la finalitat d'obtenir
ne beneficis òptims a llarg termini. 

TIpus de programes 
Els programes d'exercici per millorar 
la condició física són molt específics. 
Sigui quin sigui el programa es
tablert, els factors essencials que es 
modifiquen són la flexibilitat, la 
força muscular i l'adaptació càrdio
respiratòria a l'exercici. 
L'entrenament dinàmic o aeròbic és el 
més adequat per millorar la funció càrdio
vascular. Per aconseguir una millora en la 
condició física global, són necessaris 
exercicis complementaris en què s'exer
citin la força i la flexibilitat musculars. 
Les normes per als no iniciats en un 
programa d'exercici són les següents: 

a) La freqüència d'entrenament és de 
3-5 dies la setmana. 

b) La intensitat de l'entrenament: no 
superar inicialment el 85% de la 
FC max. o el seu equivalent en 

consum d'oxigen. Els límits ac
ceptables de treball mantenen la 
FC o el V02 en el 55-85%. 

c) La durada de l'entrenament (ses
sions) està relacionada amb la in
tensitat. És més aconsellable re
alitzar-lo amb un nivell més baix 
de treball i de major durada. Els 
beneficis a llarg termini són si
milars i el risc és menor. 

d) Progressió de l'activitat física: al 
final de cada una de les sessions 
convé efectuar un petit control va
lorant la impressió subjectiva de 
l'esforç realitzat; el grau de fatiga, la 
intensitat d'esforç, etc. El control de 
la freqüència cardíaca es farà en el 
postesforç immediat i als 3 minuts. 
A la taula m es poden veure les fre
qüències cardíaques de referència 
per treball aeròbic. Si l'adaptació és 
correcta, els signes de fatiga són 
ben tolerats i la freqüència cardíaca 
està dins dels nivells mitjans o una 
mica per sota dels que s'indiquen a 
la taula, es pot aconsellar in
crementar el nivell de treball. 

e) Quan l'entrenament és intens, cal 
efectuar valoracions periòdiques 
de la capacitat de rendiment físic 
amb una prova d'esforç. 
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f) L'entrenament en individus amb 
cardiopatia, en especial els que han 
patit un infart de miocardi, es re
alitza en general dins d'un programa 
de rehabilitació cardíaca que inclou, 
a més de l'exercici, orientacions 
sobre dietètica, recolzament psi
cològic o estil de vida. 

En resum, freqüència, intensitat i du
rada de l'exercici són els estímuls per 
produir els efectes de l'entrenament. 
En general, a més intensitat de l'en
trenament més gran n'és l'efecte. 
Menys de 3 dies la setmana i sessions 
per sota dels 15 minuts sense arribar 
al 45% de la FC màxima, són in
eficaces per millorar la condició fí
sica i l'estat de salut mitjançant 
l'exercici (vegeu taula 3). 
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Resum 

El temps lliure i el seu coetani, l'oci, 
és un dels reptes del futur. L'educació 
no hauria de deixar-los al marge sinó, 
al contrari, incloure'ls de fonna total 
en el seu disseny curricular. L'activitat 
esportiva, sigui de tipus competitiu, 
recreatiu o a l'aire lliure, és una de les 
grans alternatives per a l'oci dels 
joves. Per aquest motiu es tracta d'ob
servar, mitjançant una investigació 
empírica duta a tenne a Galícia, la re
lació entre la pràctica esportiva i el 
rendiment acadèmic, d'una banda i, de 
l'altra, comparar si el que demanen els 
joves a la societat en matèria es
portiva se'ls ofereix. 

Paraules clau: temps lliure, 
oci, rendiment acadèmic, ac
tivitat esportiva. 

Introducció 

Aquest treball és una extrapolació 
d'un altre més ampli realitzat a tota la 
Comunitat Autònoma Gallega 
(Trigo, 1990) i que tenia com a ob
jectiu la investigació de les ne
cessitats, demandes i expectatives 
dels joves de segon de BUP i segon 
de FP referents al seu temps lliure i 
oci i la comparació amb l'oferta que 
les diferents institucions gallegues 
els estan oferint. Els objectius 
d'aquest estudi venien especificats de 
la manera següent: 

1. Analitzar les necessitats, demandes i 
expectatives dels joves de segon de 
BUP i de segon de FP dels centres 
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LES ACTIVITATS MOTRIUS 
EN EL TEMPS LLIURE DELS 

JOVES DE GALÍCIA 
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públics de Galícia en el seu temps 
lliure i oci segons el tipus de centre a 
què assisteixen, el sexe, el nivell 
sòcio-cultural (nivell ocupacional de 
pare i mare, nivell educatiu dels 
pares i nivell econòmic familiar), el 
tipus dbàbitat i la província. 

2. Estudiar la relació entre la uti
lització del temps lliure i el ren
diment escolar. 

3. Estudiar les diferents propostes 
d'educació del temps lliure que 
ofereixen les institucions (centre 
d'ensenyament, ajuntaments, as
sociacions juvenils i Conselleria 
de Cultura). 

4. Comparar les expectatives dels 
joves amb l'oferta de les ins
titucions. 

5. Analitzar les propostes de les ins
titucions esmentades per a l'edu
cació del temps lliure dels joves. 

La pertinència d'aquest estudi ve jus
tificada per la inexistència d'in
vestigacions específiques sobre edu
cació del temps lliure; per no haver-hi 
investigacions específiques sobre edu
cació del temps lliure; per no haver-hi 
investigacions sobre el temps lliure 
dels joves amb afany de perspectives; 
perquè el que s'ha investigàt es limita 
a macros informes; per la falta d'in
vestigacions que analitzin les ofertes 
que les institucions relacionades amb 
la joventut els ofereix per al seu 
temps lliure i pel fet de no existir cap 
investigació que posi de manifest la 
possible relació entre el rendiment es
colar i el temps lliure dels joves. 
L'extrapolació del treball exposat es 
refereix al fet que s'ha pres ex
clusivament les dades relatives a 
l'activitat esportiva. Tenint en 
compte que l'esport és una al
ternativa més a l'hora d'ocupar el 
temps lliure, ens sembla interessant 
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dedicar-li una atenció especial en 
aquestes pàgines. 
Els objectius específics d'aquesta part 
de la investigació són els següents: 

a) Analitzar les necessitats, de
mandes i expectatives dels joves 
de segon de BUP i de segon de FP 
dels centre públics de Galícia res-

~ 

pecte de les activitats esportives 
recreatives i competitives, segons 
el tipus de centre on assisteixen, 
el sexe dels alumnes, el nivell 
sòcio-cultural (nivell ocupacional, 
educatiu i econòmic dels pares), 
el tipus d'hàbitat i la província. 

b) Estudiar la relació entre la re-

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

alització d'activitats esportives i el 
rendiment escolar. 

Metodologia 

Variables 
En l'estudi general referit a l'en
senyament mitjà, s'intenta descobrir en 

+ 
VARIABLES INTERVENTORES VARIABLES INDEPENDENTS 

v. ConcepIuaIiDció NIhn.Variab. 10ves Centres Ajuntaments Associacioos Xunta 
NIhn. ltem Nú.1tem N4.ltem NIhn.ltem NIhn. ltem Nú.ltem 

Temps lliure 8 9 S 3 3 3 ~~ Oci 8 9 S 3 3 3 
Autoconsideració I 10 

LLOC DE RESIDÈNCIA ~ 

~ 
Coocepte de joventut 11 11 6 4 4 4 

Subtotal variables 28 27 27 27 27 I TREBALL PARES .h-
I ESTUDIS PARES f- --:;;! JOVES I 10 

V 
V. de temps llime NIhn.Var. 10ves Centres Ajuntaments Associacioos Xunta 

Temps disponible 3 12 

~ 
A 

Materials d'tIs 30 13 I NIVELL ECONÒMIC r 
R Grau d'avorriment S 14 13 11 11 11 / 

Deaignació activ. 4 IS 6bis S S 5 .....l TIPUS DE CENTRE r / I Ús temps lliure 105 16 
Llibertat elecció 4 17 14 12 12 12 / 

SITUACIÓ Y Perspectives 7 18 15 13 13 13 A 
Uocreunió I 19, 16 14 14 14 CENTRES~ 

Pretensió 9 20 11 9 9 9 
4\ 

B 
Uoc passar T L. 4 21 '1i ÀMBIT r 
Motiu de reunió 3S 22 12 10 10 10 '/ J L 
Participació 19 23 7·8 6-7 6-7 6-7 
SuficiènciaTL. I 24 ¿1 TIPUS D'HÀBITAT r- E 
Satisfacció I 2S I AJUNTAMENTS ~ .. / 

Subtotal variables 228 84 84 84 84 .. ·1 PROVINCIA r S 
4 

V. Coneixement 
Programes Alhnin. NlhnVar. !oves Centres Ajunlaments Associacioos Xunta 

Coneixement 4 26 
Participació 27 
Perspectives 4 28 

Subtotal variables 8 O O O O 
VARIABLE DEPENDENT 

RENDIMENT ACADÈMIC 

V.NeoessiIab,I NIhn.Var. laves Centres Ajunlaments Associacions Xunta 
OferIa I LLENGUA GALLEGA I 

Instal.lacions 12 29 17 17 

I~GUA~~ 
...... 

Programes 64 30 ..... 
Penones 4 31 9 15 15 15 

I HUMANITATS ANOTA GLOBAL I Edat 3 32 16 16 16 
Educació 3 33 10 8 8 8 

Subtotal variables 86 7 22 10 22 ÈTICA ...¡ 9 NÚM. SUSPENSOS I 
~ EDUCACIÓFlsICAJ 

Total variables 

1

855 3S0 118 133 121 133 
qUestionaris I CIÈNCIES . 

Taula 1 
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primer lloc com utilitzen el seu temps 
lliure els joves; en segon lloc, com in
flueix aquesta utilització en el ren
diment acadèmic i, en tercer lloc, com
parar l'ús del temps lliure amb les 
ofertes institucionals (centre escolar, 
associacions juvenils, ajuntaments i 
conselleries). En aquest procés in
tervenen diverses variables que tra
dicionalment s'han denominat va
riables dependents, variables indepen
dents i variables interventores i que 
per simplificació i claredat utilitzarem 
de la mateixa manera. 
Com que treballem amb diferents po
blacions haurem de parlar de diverses 
variables segons el grup que es
tudiem. Disposem, per tant, de les va
riables de qüestionari de joves, les del 
qüestionari de centres, les d'ajun
taments, les d'associacions juvenils i 
les de la Conselleria de Cultura. Mal
grat que aquestes diferents poblacions 
i per al seu estudi comparatiu, s'han 
simplificat les variables utilitzades, 
emmarcant-les dins de dues ca
tegories: les variables corresponents 
als joves i les variables corresponents 
a les altres poblacions, ja que pràc
ticament són les mateixes. Totes les 
variables són constituïdes per les pre
guntes (items) dels diferents qües
tionaris, excepte la variable "ren
diment acadèmic" que es va 
extrapolar de les notes (qualifica
cions) dels alumnes en l'avaluació 
fmal. 
A la taula 1 trobem un resum de totes 
les variables. Les úniques que uti
litzem en aquest article són les re
lacionades amb l'activitat esportiva i 
aquestes queden definides de la ma
nera següent: 

Variables independents del grup de ¡oves 
De les deu variables independents 
generals, s'analitzen aquelles que han 
tingut diferències significatives en 
l'encreuament amb les variables in
terventores (sexe, tipus d'hàbitat, 
província, tipus de centre, nivell d'es
tudis del pare). 
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Variables interventores del grup de ¡oves 
Utilització de material esportiu; ús 
del temps lliure en activitats es
portives; lloc de reunió en po
lisportius; reunir-se amb els amics 
per fer esport; participació en les ac
tivitats esportives del centre escolar; 
necessitat d'instal.lacions esportives 
en els punts de residència; necessitat 
de programes esportius. 

Variables dependents del grup de ¡oves 
S'estudia la relació entre la nota mit
jana i la realització d'activitats mo
tius. 

Instruments de mesura 
Els instruments utilitzats van ser els 
qüestionaris confeccionats per a 
aquest estudi. S'han utilitzat, per tant, 
els instruments següents: 

Qüestionari de demandes i ex
pectatives del temps lliure dels 
joves (elaboració pròpia). 

• Qüestionari de coneixements de 
l'oferta que els centres d'en
senyament presenten als seus 
alumnes respecte al seu temps lli
bre (elaboració pròpia). 

• Qüestionari de coneixements de 
l'oferta que els ajuntaments pre
senten als joves per al seu temps 
lliure (elaboració pròpia). 

• Qüestionari de coneixement de 
l'oferta que presenten les as
sociacions juvenils als joves per al 
seu temps lliure (elaboració prò
pia). 

• Qüestionari de coneixement de 
l'oferta que la Conselleria de Cul
tura de la Xunta de Galícia pre
senta als joves per al seu temps 
lliure (elaboració pròpia). 

• Qualificacions de juny. Per poder 
comparar tots dos grups de joves, no 
s'han tingut en compte les notes de 
la part tecnològica dels alumnes de 
FP per no tenir correspondència 
amb els de BUP. Les assignatures 

que s'han escollit per determinar el 
rendiment acadèmic van ser les se
güents: Llengua Gallega, Llengua 
Estrangera, Física, Geografia/Hu
manitats, Matemàtiques/Cièn-cies, 
Ètica/Religió, nota mitjana, nota 
global i nombre de suspensos. 
també s'han recollit la qualificació 
d'Educació Física, com a nota a 
part, ja que, com sabem tots, aques
ta assignatura té unes connotacions 
diferents a les acadèmiques i si bé 
no entrarà en el mesurament del 
rendiment acadèmic com a tal, sí 
que la tindrem en compte com a as
signatura ja que els alumnes s'hi 
solen comportar de manera di
ferent. 
Les qualificacions es van sotmetre 
a un codi numèric que va ser el se
güent: Matrícula (99), Excel.lent 
(90), Notable (75), Bé (60), Su
ficient (50), Insuficient (40), Molt 
Deficient (20), Altres (baixes, 
exempcions, repeticions de curs) 
(10). 

• Entrevistes en profunditat. Per tal 
d'analitzar més detingudament les 
diferents alternatives que les di
verses institucions ens van oferir 
en els qüestionaris per millorar 
qualitativament l'oci dels joves, 
vam recórrer a diverses persones i 
institucions de forma personal, de 
manera que individus implicats de 
manera estreta amb els joves i el 
temps lliure aportessin la seva opi
nió sobre les alternatives del temps 
lliure dels joves. Les entrevistes 
van ser no estructurades i no di
rigides, sol.licitades mitjançant 
una carta o una tercera persona. En 
alguns casos l'entrevista va tenir 
lloc com a conseqüència d'una tro
bada en alguna sessió d'un con
grés. 

Mostra 
Mostra de municipis 
S'ha extret una mostra de tots els 
nuclis de població de Galícia que 
combinés criteris estratègics amb re-
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presentatlvltat zonal significativa a 
nivell geogràfic i que disposés de 
centres d'ensenyament mitjà. Això 
vol dir que un cop estudiat el cens 
de centres i el seu emplaçament geo
gràfic, s'escollís les poblacions de 
manera que en poguéssim extreure 
el mapa educatiu de Galícia tenint 
en compte la distribució dels centres 
de població: capital de província, 
ciutats urbanes, medi rural costaner, 
medi rural interior. D'aquesta ma
nera, i com diu Toharia, queden "re
collits en les mostres els principals 
alineaments sòcio-econòmics i po
lítico-culturals que vertebren el nos
tre país (Galícia) ( ... ) L'objecte di
recte de l'anàlisi no és tant la unitat 
mostral considerada com l'univers 
més ampli del qual se la considera 
representativa ( ... ) aquest recurs a la 
mostra estratègica permet obtenir 
dades de validesa substancial ge-
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neral" cosa que d'altra forma ele
varia astronòmicament els costos i 
no es veuria reflectit en una major 
representativitat i fiabilitat. D'aques
ta manera es van escollir 15 nuclis de 
població considerats representatius 
del mapa de Galícia. Hi són re
presentats els set nuclis urbans de po
blació més les poblacions de més de 
50.000 habitants: El Ferrol, San
tiago de Compostel.1a i Vigo; les 
dues primeres de la província de la 
Corunya i la tercera de Pontevedra. 
Dues províncies més riques, les cos
taneres, com és habitual i on es con
centra el nucli de població més ele
vat i dues més pobres, les de 
l'interior, Lugo i Orense. Pel que fa 
a la zona rural, les poblacions de la 
mostra estan ubicades en zones ben 
diferents geogràficament i, per tant, 
amb característiques econòmiques i 
culturals diferents. 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Mostra de centres 
Un cop seleccionats els nuclis de po
blació on s'havia de realitzar la in
vestigació, es tractava, segons el 
cens de Centres d'Ensenyament 
Mitjà de la Conselleria d'Educació de 
la Xunta de Galícia del curs 1989-
1990, de determinar els centres de 
BUP i FP on s'aplicarien els qües
tionaris. En primer lloc cal explicar 
que, si bé en un principi es comptava 
amb els centres públics i privats, per 
la importància que suposa recollir 
dades de dues poblacions juvenils di
ferents amb connotacions sòcio
econòmiques molt diferents i que, 
per tant, determinarà la variable 
"temps lliure"; en el moment de 
l'aplicació pràctica es van eliminar 
els centres privats principalment per 
motius econòmics i, secundàriament, 
per la dificultat d'aconseguir dades 
d'aquests coLlegis i pel baix cens 

69 



.------~lf--~~~~~-----
d'aquests en l'ensenyament mitjà de 
Galícia. No es va haver de se
leccionar massa en les poblacions ru
rals, ja que en aquestes només hi ha 
un centre públic de BUP i un de FP. 
En les poblacions urbanes es va es
collir un centre de BUP i un altre de 
FP per selecció a l'atzar segons una 
taula de nombres aleatoris, prè
viament numerats els centres del 
cens de la població de la mostra. 

Mostra de ;oves 
La mostra de joves és constituïda per 
alumnes de segon curs tant de BUP 
com de FP. Per qu~ vam escollir 
joves estudiants d'Ensenyament 
Mitjà? Per què vam escollir pre
cisament aquest curs? A la · in
troducció ja hem explicat les raons 
que ens van motivar a treballar amb 
aquest grup de subjectes. A les por
tes d'una reforma educativa on l'edat 
d'ensenyament obligatori s'in
crementarà en dos anys, és a dir, que 
tots els joves hauran de romandre en 
el sistema educatiu fins als 16 anys, 
ens va semblar interessant cenyir-nos 
a un grup de joves poc estudiat des 
del punt de vista de l'educació del 
seu temps lliure, i que per motius 
professionals hi tindríem incidència 
directa. En segon lloc, el fet d'haver
nos centrat en el curs de segon res
pon a diverses raons. La primera i fo
namental és per la impossibilitat fí
sica i econòmica per a un sol 
investigador de poder abraçar tots els 
cursos d'ensenyament mitjà. Com 
que havíem d'escollir un curs hem 
optat pel de segon pels motius se
güents: a) a primer (tant de BUP com 
de FP) els alumnes estan una mica 
confosos a causa del canvi ex
perimentat en passar de l'EGB a l'en
senyament mitjà; b) a tercer (tant de 
BUP com de FP o primer de FP2) 
que seria el curs més adequat pel fet 
d'haver adquirit, aquests joves, una 
postura davant la vida, ens trobem 
que molts alumnes abandonen els 
seus estudis en aquesta època i ens 
trobaríem amb uns resultats in-
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complets; c) és per tant el segon curs 
el que ens sembla més representatiu 
de cara a obtenir dades dels joves que 
cursen l'ensenyament mitjà. 
Com que en aquest treball no s'es
tudiarien altres variables com opcions 
de llengua, d'ètica o religió, d'es
pecialitat tècnica o branca, etc., no im
portava l'elecció del curs susceptible 
d'anàlisi. D'aquesta manera es va apli
car la investigació sobre el segon més 
nombrós del centre. Va resultar-ne, 
doncs, una mostra de 988 joves, cosa 
que suposa treballar amb un nivell de 
confiança del 99,7% i amb un marge 
d'error del +/- 5% segons les taules de 
Mateo Rivas (1987). 

Mostra d'a;untaments 
Existeixen a Galícia 313 Ajun
taments repartits en: 94 a La Co
runya, 66 a Lugo, 92 a Orense i 61 a 
Pontevedra. En aquest cas, es va de
cidir prendre en principi tota la mos
tra (mostra invitada 313) i després 
quedar-se amb la mostra acceptant. 
Aquesta mostra la composen 101 
Ajuntaments que van respondre al 
nostre qüestionari, el que suposa el 
31,9% de representativitat. 

Mostra d'Associacions ;uvenils 
Per escollir la mostra d'aquesta po
blació, hem recorregut a dues fonts; 
la primera, al cens d'Associacions 
Juvenils de la Conselleria de Cul
tura, Subdirecció Xeral de Xu
ventude da Xunta de Galica, que el 
1989 era de 146 associacions. Com 
que vam veure que ens tomaven car
tes per direcció desconeguda, vam 
buscar una segona font: el Consello 
da Xuventude de Galicia, ja que 
aquesta associació té una llita més 
actualitzada que els primers. Amb 
tots dos censos a la mà teníem una 
mostra de 226 associacions amb la 
qual es va procedir de la mateixa 
manera que es va fer amb els ajun
taments. És a dir, es va partir del 
total de la mostra (226) i es va con
siderar vàlida la mostra acceptada 
de 66 associacions, que representa el 

29,6 per cent de la població censada 
a Galícia. 
La mostra d'associacions juvenils és 
constituïda per 66 associacions, cosa 
que suposa un 29.2 per cent de re
presentativitat. De tota manera, i te
nint en compte que en dos Municipis 
urbans (Pontevedra i Santiago) s'ha 
comprovat que 23 associacions no 
existeixen de fet, podem inferir que 
un cas similar es dóna a la resta del 
cens, cosa que ens va fer afirmar que 
treballàvem amb un 37.2% de re
presentativitat. 

Tractaments estadístics aplicats 
En primer lloc es va realitzar una 
descripció de les variables, tan ex
haustiva i clarificadora com era pos
sible, de cadascun dels grups es
tudiats (joves, centres, associacions 
juvenils, ajuntaments i Conselleria 
de Cultura), així com de la com
paració entre aquests. A continuació 
es va intentar comprovar les re
laciones entre les variables in
dependents, les interventores més 
significatives i la dependent. 

Estadístics descriptius 
L'objectiu d'aquest apartat va ser el 
de donar una informació tan àmplia 
com fos possible de les mostres, ja 
que aquestes, per si soles, aportaven 
molta informació. Un cop ana
litzades, se'n van extreure les dades 
més significatives per tal de ser uti
litzades posteriorment en les va
riables relacionals. Els estadístics 
emprats van ser la distribució de fre
qüències, en tants per cent i els va
lors absoluts (n). A les variables con
tínues es va recórrer també a la 
mitjana (x). Les fórmules utilitzades 
per trobar aquests estadístics són les 
que utilitza el paquet de programes 
SPSS. 
Es va efectuar una anàlisi de con
tingut de la darrera pregunta dels 
qüestionaris de centres, ajuntaments, 
associacions juvenils i Conselleria de 
Cultura i de la pregunta número 27 
del qüestionari de joves que es re-
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Resultats 

Diàriament Cap de setmana Vacances Necessitats esportives dels joves 
Lloc % joves Lloc 

Practicar un esport organitzat 8· 19.7 16" 

Realitzar activitats ffsiques recreatives 13· 12.1 19" 

Activitats a l'aire lliure, excursions 26· 4.8 18" 

% joves Lloc 

21.9 li" 

16.4 16· 

18.4 3· 

% joves 

23.8 

19.8 

44.3 

En el temps lliure, els joves fan ser
vir el material esportiu en quart lloc, 
després de la televisió, la ràdio i 
l'equip de música. No hi influeix el 
període de temps estudiat (diari, cap 
de setmana o vacances), l'ordre es 
manté en els tres de la mateixa ma
nera. 

Taulo 2 

La pràctica esportiva durant el 
temps lliure es concreta en la dis
posició següent, respecte de les ac
tivitats d'oci estudiades (en total 34) 
(vegeu taula 2). 

fereix al nom dels programes de 
temps lliure en els quals han par
ticipat i la institució que ho or
ganitzava. Es pretenia, d'una banda, 
analitzar les alternatives que pro
posen les organitzacions per al temps 
lliure dels joves i, de l'altra, veure en 
quins programes realment han par
ticipat els joves que hem estudiat. 

Estadístics que relacionen variables 
Per estudiar les relaciones entre les 
variables vam fer servir tres pro
cediments: les taules creuades, l'anà
lisi de variança i l'anàlisi de valor z. 
Les taules creuades es van utilitzar 
per veure la relació entre les va
riables independents de cadascun 
dels grups d'estudi i les variables in
terventores d'aquests mateixos 
grups. Per analitzar la relació entre 
el temps lliure i la variable de
pendent també vam fer servir les 
qualificacions escolars. L'anàlisi de 
variança es va fer per observar les 
relacions entre algunes variables in
dependents del grup de joves, de
terminades variables interventores i 
la variable dependent en rendiment 
acadèmic. De la mateixa manera es 
van fer les proves d' Scheffe i la de F 
de Fisher per comprovar l'ho
mogeneïtat i analitzar la hipòtesi 
nul.la. El valor z es va fer servir per 
comprovar la significativitat entre 
determinats percentatges d'un ma
teix grup i de diferents grups; així 
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com també entre el temps lliure i els 
aprovats i suspesos en cada as
signatura. 
El grau de significació escollit per a 
tots aquests estadístics va ser com a 
màxim 0.05; qualsevol contrast que 
atenyi una probabilitat més gran no 
es va considerar significatiu. Igual 
que en els estadístics descriptius, les 
fórmules utilitzades van ser les del 
SPSS i les de MICROSTAT en l'anà
lisi de z. 
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Si ara agrupem aquestes tres ac
tivitats motrius en un sol bloc i el 
comparem amb l'agrupació realitzada 
amb les altres 31 activitats (activitats 
àudio-visuals, bars i discoteques, 
afeccions, estar-se a casa, jocs 
d'atzar, bricolatge/jardineria, avo
rriment, visites), el gràfic 1 ens mos
tra els resultats. 
Al gràfic 1 s'observa que les ac
tivitats motrius es troben en el quart 
lloc durant les vacances (12 per 

I 1_-
Audia ER Adiu Cosa Joc A. motriu Ordre Avar. V"lSites 

• Diari Vacances • Cap de setmana 

Gròfica 1. Ús del temps lUure 
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cent), en cinquè els caps de setmana 
(8 per cent) i en sisè diàriament (7 
per cent). 
Només el 10 per cent dels joves de
cideix reunir-se amb els amics al 

gimnàs o al poliesportiu. Els primers 
llocs són per als centres escolars, els 
bars i el carrer. 
Quins són els principals interessos 
dels joves durant el temps lliure? 
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Gràfica 2. Motius de reunió 
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Gròfica 3. Parti<ipaàó en activitats 

Quin lloc ocupa el desenvolupament 
físic entre les altres vuit opcions? 
Vegem-ho: 

1. Passar-s'ho bé 

2. Conèixer gent 

3. Relacionar-se amb els amics 

4. Desenvolupar-se humanament 

5. Desenvolupar-se culturalment 

6. Desenvolupar-se físicament 

7. Evadir-se 

8. Promocionar-se econòmicament 

9. Lligar 

Per a què es reuneixen els joves fo
namentalment? Al gràfic 2 tenim la 
resposta. 
Després de passar-s'ho bé, la pràctica 
de l'esport és el segon motiu de reu
nió per als joves. La mitjana va
lorativa d'aquest factor és de 3.3; és 
valorat molt positivament pel 40 per 
cent dels joves. 
Les activitats motrius, ocupen el 
primer lloc en la participació dels 
joves en les activitats organitzades 
pels centres escolars. En aquesta 
especialitat, hi participen el 48 per 
cent dels joves: el 23 per cent co
rrespon a la participació en l'esport 
recreatiu, el 18 a l'esport com
petitiu i el 17 a les activitats a l'aire 
lliure. La comparació amb les al
tres activitats d'oci, s'observa al 
gràfic 3. 
Respecte de les instal.lacions i 
programes que els joves demanen 
més als diferents organismes re
lacionats amb aquest camp, també 
trobem que són les activitats mo
trius les més sol.licitades. Els 
llocs per desenvolupar-hi jocs mo
tors (incloent-hi els esports or
ganitzats com a tals i les activitats 
físiques recreatives) són les ins
tal.lacions que troben més a faltar 
els joves en els seus punts de re
sidència. Els programes d'ex
cursions, les activitats a l'aire lliu
re les activitats esportives 

apunts: Ed ucodó fi.ic. i Esporl. 1992 (27) 66-76 
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Gròfico 5. Partiàpadó en esports competitius 

(competitives i recreatives) són les 
sol.licitades en primer lloc. 

npologia esportiva dels joves 
Si aquesta és la situació general 
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dels joves, què em trobat en l'anà
lisi bivariable? Quins tipus de joves 
són els més entusiasmats i pre
ocupats per les activitats es
portives? 

Joves que dediquen el temps l/iure dels caps 
de setmana a la realització d'adivitafs 
motrius 
Dues variabes independents, sexe i 
tipus d'hàbitat, determinen aquests 
dos tipus de joves. L'esport or
ganitzat, les activitats físiques re
creatives (AFR) i les activitats a 
l'aire lliure tenen pràcticament els 
mateixos practicants, malgrat pre
sentar diferents percentatges. Les 
tres activitats motrius, les realitzen 
fonamentalment els nois que habiten 
en pobles de menys de 10.000 ha
bitants, excepte les activitats a l'aire 
lliure que són els nois de les ciutats 
de més de 50.000 els que les duen a 
terme . 

Joves que necessiten instal.lacions de jocs 
motrius en l'àrea on resideixen 
Unes altres dues variables in
dependents determinen dos tipus de 
joves: el tipus d'hàbitat i la pro
víncia. 
El gràfic 4 demostra que són els 
joves dels pobles entre 10.000 i 
50.000 habitants de La Corunya els 
que no necessiten llocs com els bars i 
les discoteques, mentre que sí que 
necessiten espais per realitzar-hi jocs 
motrius. 
Els joves que necessiten ins
tal.lacions esportives, manifesten ser 
alumnes de Formació Professional 
dels centres urbans de La Corunya 
(vegeu el gràfic 4). 

Participació en les adivitafs esportives dels 
centres 
Aquesta activitat ha tingut di
ferències significatives amb les va
riables independents, sexe, tipus de 
centre, tipus d'hàbitat i província i la 
seva tendència és la següent: nois de 
FP, hàbitat urbà d'Orense. Al gràfic 5 
ho podeu comprovar. 

Joves que han participat en esports 
recreatius 
L'activitat física recreativa ha resultat 
determinar tipus de joves relacionats 
amb set variables independents: sexe, 
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Gràfico 7. Partkipoció en esports a l'aire mur. 

tipus de centre, tipus d'hàbitat, pro
víncia, lloc de residència, nivell d'es
tudis dels pares i àmbit. Les ten
dències d'aquestes variables queden 
representades al gràfic 6. Els joves in
teressats en aquest tipus d'activitat són 
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fonamentalment els alumnes de BUP, 
habitants de les ciutats d'Orense, que 
resideixen amb els seus pares en el 
mateix lloc del centre situat en el medi 
rural, els pares dels quals tenen es
tudis superiors. 

Joves que han participat en adivitats a 
l'aire lliure 
Aquesta activitat només té per
centatges de participació superiors al 
5 per cent en la variable independent 
sexe i tipus d'hàbitat. Es representen 
els altres tres, tipus de centre, pro
víncia i nivell d'estudis dels pares per 
no desvirtuar les dades (vegeu grà
fica 7). 
Els pocs joves que van fer aquest 
tipus d'activitat, van ser les alumnes 
de BUP, que viuen en ciutats de la 
província de La Corunya, els pares 
de les quals tenen estudis superiors. 

Anàlisi relacional entre el rendiment 
acadèmic i l'ús del temps lliure 
en activitats motrius 
Tots dos tipus d'activitats esportives 
(competitiva i recreativa) tenen una 
relació positiva amb l'aprovat de nota 
mitjana. Tanmateix, l'activitat a l'aire 
lliure, està més relacionada amb el 
suspens (vegeu taula 3). 
L'anàlisi de les columnes detecta que 
els joves que suspenen tendeixen a 
realitzar activitats a l'aire lliure i els 
que aproven, activitats recreatives. 
Aquestes variables tenen una estreta 
relació perquè la seva diferència sig
nificativa és troba al voltant del 0.01. 
Anteriorment havíem vist que les ac
tivitats esportives les realitzaven bà
sicament els nois. També hem com
provat que les noies aprovaven més 
que els nois. Igualment s'ha de
mostrat que els nois que fan esport 
estan més pre-determinats a aprovar 
el curs en comparació amb els que 
no practiquen esport. 
Practicar activitats motrius, sempre 

. s'ha dit que ajuda a aprendre a afron
tar les dificultats de la vida. Si avui 
dia, donada la competitivitat que tro
bem en el sistema educatiu, els joves 
no se senten motivats cap a l'estudi, 
precisament per aq,uesta competència 
que molts denuncien, sembla que en 
aquestes condicions, els joves que 
fan esport són els que afronten més 
bé aquesta competitivitat i acon
segueixen aprovar millor el curs. 

apunIs: Educoció Fisico i Esporls 1992 (271 66·76 



Activitats Suspès Aprovat NS/NC Total files 

Esport (94) (162) (1) (257) 
competitiu 36,6 63,0 0,4 68,5 

68,1 69,2 33,3 
25,1 43,2 0,3 

Esport (32) (61) (93) 
recreatiu 34,4 65,6 24,8 

23,2 26,1 
8,5 16,3 

A l'aire lliure (12) (11) (2) (25) 
48,0 44,0 8,0 6,7 

8,7 4,7 66,7 
3,2 2,9 0,5 

Total (138) (234) (3) (375) 
columnes 36,8 62,4 0,8 100,0 

X2 = 20,01140 IX= 0,0005 

Taulo 3. 

L'esport serveix doncs, com a camp 
d'assaig, com a aprenentatge. 
El temps lliure dedicat a practicar es
port, segons aquestes dades, ajuda a 
rendir més en el sistema escolar actual. 
Com que el chi-quadrat va demostrar 
només set diferències significatives, i 
atenent-nos al que diuen alguns me
todòlegs socials segons els quals aquest 
estadístic no sempre estableix di
ferències, va recórrer a l'estadfstic z per 
buscar les possibles diferències sig
nificatives entre percentatges d'apro
vat-suspens en cada assignatura i la 
seva relació amb les tres variables del 
temps lliure. 
Un cop analitzades totes les di
ferències percentuals amb cada un 
dels blocs de la variable ús del temps 
lliure (actiu-recreatiu, ordre-pràctic, 
àudio-visuals, jocs, visites, bar, casa, 
avorriment i esport); amb la variable 
participació en les activitats del cen
tre escolar i participació en els pro
grames de les institucions, s'ha de
tectat una gran relació entre aquestes 
variables i l'aprovat-suspens de les 
diferents assignatures estudiades. Del 
resultat de z, es pot dir que la majoria 
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de les qualificacions de les as
signatures tenen una estreta relació 
amb l'ús del temps lliure. De les 11 
possibles diferències significatives 
en cada assignatura, totes excepte 
l'Ètica i l'Educació Física, han trobat 
significativitat en 10 o en 11 va
riables i amb 0., la majoria superior 
al nivell 0.01. 
El fet que l'Educació Física i l'Ètica 
siguin les dues assignatures de 
menys a. significatives, suposa re
alment en elles la qualificació res
pon a criteris diferents que el simple 
rendiment. Això s'havia tingut en 
compte amb l'Educació Física, ja 
que se sabia que la majoria dels pro
fessors que imparteixen aquesta as
signatura tenen uns criteris diferents 
a l'hora de jutjar el rendiment d'un 
alumne. Potser, l'Etica parteix d'en
ters similars però desconeixem la re
alitat d'aquest fet. 

Anàlisi comparativa entre la demanda 
dels ¡Oves i l'oferta de les institucions 
Les diferències principals entre el 
que demanen els joves i el que els 
ofereixen els diferents organismes 
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estudiats, pel que fa a activitats es
portives, les podem concretar en les 
següents: 
Els joves participen menys del que 
les institucions pretenen fer-nos creu
re; els joves demanen més ins
tal.lacions esportives de les que els 
ajuntaments els ofereixen; els joves 
sol.liciten a les institucions més ac
tivitats a l'aire lliure i esportivo
recreatives mentre que aquestes els 
ofereixen quasi exclusivament ac
tivitats esportives competitives. 

Conclusions 

Hi ha força diferències entre el que 
fan els joves en el temps lliure fora 
de l'escola i el tipus d'activitats que 
practiquen en els centres escolars. En 
aquest cas, hem vist que les activitats 
esportives ocupen el primer lloc; són 
les activitats predilectes del joves, i, 
en canvi, en el temps lliure personal 
no hi ha una gran demanda. Per què 
aquesta dicotomia? 
Una de les raons pot ser la poca va
rietat i nombre d'activitats que des
envolupen els centres, en comparació 
amb el que els joves poden fer pel 
seu compte amb els amics. 
D'altra banda, les activitats esportives 
són les més practicades, tot i que en la 
majoria dels casos es limiten a or
ganitzar petites lligues en un o dos es
ports, on els joves participen potser 
un sol cop en tot el curs. En qualsevol 
celebració festiva (dia del patró, dia 
de la pau, etc.) se solen organitzar 
partits entre alumnes de diferents cur
sos o entre alumnes i professors, cosa 
que motiva que els joves responguin 
que han participat en activitats es
portives, quan en realitat s'han limitat 
a jugar un parell de partits l'any. I 
això, realment, no és practicar esport 
de manera habitual. 
D'altra banda, hem vist que són 
només els nois els que realitzen al
guna activitat esportiva. Com s'ex
plica això gairebé al segle XXI? Pot 
estar relacionat amb el fet que es 
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continuen oferint programes es
portius excessivament reglamentats, 
tancats i competitius i les noies pre
fereixen activitats motrius més re
creatives i obertes? ... 
Pel que fa a la relació entre les qua
lificacions escolars i la pràctica es
portiva dels estudiants en el temps 
lliure, s'ha comprovat que sí que exis-
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teix aquesta relació; la qual caldrà 
analitzar i aprofundir en futures in
vestigacions. Aquí hem obert sim
plement una escletxa i hem tractat de 
cridar l'atenció sobre la importància 
de l'oci en la vida de l'ésser humà i 
com la seva pràctica, la forma de 
viure'l i de sentir-lo influeix en el 
rendiment acadèmic dels alumnes 
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ELS IX JOCS P ARALÍMPICS 
DE BARCELONA'92 

La celebració dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 
és, sens dubte, el segon repte de Barcelona per al 1992. 
Els Jocs Paralímpics, que se celebraran del 3 al 14 de se
tembre de 1992, són el màxim exponent mundial de l'es
port de persones amb disminucions físiques o sensorials i 
es defineixen com una competició en la qual participen 
esportistes d'elit. Per tant, són selectius i orientats a l'alta 
competició. 
El Projecte dels Jocs Paralímpics de Barcelona'92, més 
jove que el Projecte Olímpic de Barcelona'92, tant en 
temps com en espai, s'ha consolidat defmitivament durant 
l'últim any amb fets de gran rellevància. 
El primer d'aquests es va concretar el mes de febrer del 
1991, quan S.M. la Reina d'Espanya va acceptar la Pre
sidència d'Honor del IXns Jocs Paralímpics de Bar
celona'92. Aquest suport de la Casa Reial Espanyola no 
féu sinó reafirmar una de les línies traçades pel COOB'92, 
per la qual es pretén sintonitzar tota la societat amb l'es
forç que fan els esportistes amb diferents tipus de dis
minució per aconseguir la seva plena integració. 
El segon esdeveniment que ha ajudat a la consolidació del 
Projecte dels IXns Jocs Paralímpics ha estat la signatura 
del conveni entre el COOB'92, com a organitzador dels 
Jocs Paralímpics, i la Fundació ONCE, l'organisme de 
més relleu social a Espanya quant a la integració de les 
persones amb disminució. 
Aquest conveni signat el 26 de novembre de 1990 pel pre
sident del COOB'92, Pasqual Maragall; el conseller de
legat del COOB'92, Josep Miquel Abad; el president de la 
Fundació ONCE, José María Arroyo, i el director general 
de l'ONCE, Miquel Duran, representa per a l'organització 
dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 una
consolidació important del seu pressupost, ja que l'apor
tació econòmica de la Fundació ONCE és de 4.000 mi
lions de pessetes, tant en béns i serveis com en metàl.lic. 
Gràcies a aquesta forta aportació econòmica que situa el 
pressupost per sobre dels 9.000 milions de pessetes, la 
presència de la Fundació ONCE com a institució as
sociada al COOB'92 ha permès que es creïn i es con
solidin els òrgans de govern de l'organització dels IXns . 
Jocs Paralímpics, tercer punt important dels Jocs Pa
ralímpics del 1992. 
Així, i gràcies a aquests esdeveniments tan vitals i pun
tuals, durant els últims mesos .s'han consolidat els òrgans 
de govern dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92, 
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cosa que ha permès que es completi l'estructura or
ganitzativa i de gestió dels Jocs. 
Com a conseqüència de tot això, el COOB'92, per mitjà del 
director de la Divisió de Paralímpics, Joan Coll, va pre
sentar un important informe semestral de progrés a l'In
ternational Coordinating Comrnittee (ICC), en l'última reu
nió del seu Comitè Executiu. En aquesta reunió, que va 
tenir lloc a Barcelona a mitjan febrer, els membres de l'ICC 
van aplaudir llargament l'informe presentat pel COOB'92; 
així mateix, també hi van ser elogiats els treballs d'ade
quació i adaptació de les instal.lacions esportives, es
pecialment de la Vila Olímpica, a les necessitats dels es
portistes amb disminució que, durant la primera quinzena 
del mes de setembre del 1992, estaran presents a Barcelona. 
Un altre aspecte important dels avenços de l'organització 
dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 ha estat la 
presentació del logotip, pensat per Josep Maria Trias, i la 
mascota Petra, dissenyada per Javier Mariscal. D'aquesta 
manera se segueix la línia marcada pel COOB'92, ja que 
els dos dissenyadors són també els autors del logotip i 
mascota olímpics. 
En aquesta mateixa línia d'integració, també s'ha concretat 
que les cerimònies d'obertura i clausura, que se celebraran 
a l'Estadi Olímpic, les farà l'OBS, el mateix equip pro
ductor de les cerimònies olímpiques (Ovídeo-Bassat
Sport). D'aquesta manera, en queda assegurada la cre
ativitat i l'espectacularitat. 
En matèria esportiva, els principals avenços han estat 
l'aprovació del calendari dels Jocs Paralímpics (del 3 al 
14 de setembre del 1992) i de les instal.lacions, que seran 
les mateixes que hauran servit, tres setmanes abans, per 
acollir els Jocs Olímpics. 
Una altra de les fites importants del IXns Jocs Paralímpics 
de Barcelona'92 seran les classificacions mèdiques fun
cionals, gràcies a les quals els esportistes amb diversos 
graus i diferents tipus de disminució podran competir con
juntament. Això farà millorar ostensiblement l'es
pectacularitat i la vistositat de les competicions. 
Per primera vegada, a Barcelona'92 hi haurà control de 
dopatge per a tots els esports paralímpics. Aquests con
trols es duran a terme als laboratoris olímpics, i es faran 
amb els mateixos paràmetres i el mateix rigor que en els 
Jocs Olímpics. 
Un altre dels fets més destacats ha estat la intenció ma
nifestada afirmativament per 92 països dels cinc con-
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tinents per estar presents a Barcelona'92, cosa que re
presenta un èxit importantíssim per al Moviment Pa
ralímpic quant a la seva universalització. En els Jocs Pa
ralimpics de Seül'88, hi van estar presents 62 països. 
En l'apartat de serveis, també s'han tirat endavant els di
versos projectes previstos per a l'operativitat dels Jocs, 
entre els quals destaca el Pla d'Assistència Sanitària Pa
ralímpica (ASPA'92), que ja ha estat aprovat pels òrgans 
de govern paralímpics i en el qual es determmen els ser
veis assistencials que tindrà la Família Paralímpica, for
mada per unes 20.000 persones. Sobre això, el juny passat 
es van signar tres convenis entre el COOB'92 i les ins
titucions que cobriran sanitàriament i assitencialment la 
Família Paralímpica, que són l'Hospital del Mar, la Ciutat 
Sanitària de la Vall d'Hebron, la Fundació Institut Guttm
man i INTERBOR, representada a Espanya per la Fe
dració Nacional de Tècnics Ortopèdics per a la reparació 
de pròtesis i cadires de rodes. 
Quant a l'apartat de tecnologia, i al marge de la política de 
reaprofitament de béns i serveis del Jocs Olímpics, s'ha 
contractat la realització de programes informàtics propis, 
atesa la complexitat i l'especifictiat que exigeix l'or
ganització dels Jocs Paralímpics. També s'han establert 
contactes amb diferents televisions del món i, de moment, 
gairebé una trentena han respost afirmativament 
sol.licitant rebre imatges dels Jocs Paralímpics de Bar
celona'92. Així mateix, uns mil periodistes d'arreu del 
món han confirmat la seva assistència a Barcelona per co
brir la informació dels Jocs. 
Per acabar i pel que fa a la participació de voluntaris, ja 
s'han definit les feines que caldrà dur a terme en els Jocs 
Paralímpics, en estreta col.laboració amb l'Equip'92 ~l 
COOB. S'ha calculat que es necessitaran uns set mil vo~ 
luntaris perquè els Jocs siguin un èxit. El maig del 1991, 
va començar, amb una gran acceptació, la càmpanya de 
captació de voluntaris per als Jocs Paralímpics. 
Després d'aquesta etapa de consolidació, els IXns Jocs Pa
ralímpics de Barcelona'92 estan en una intensa fase de 
promoció, informació i comunicació pequè tothom, a Bar
celona, Catalunya i Espanya, ens sentim partíceps 
d'aquest projecte tan interessant i complex. 

Dades sivnificatives dels IXns Jocs 
Paralímplcs de Barcelona'92 

4.000 esportistes i acompanyants 
987 jutges i àrbitres 
141 delegats tècnics i resta de personal del control de 
competició 
15 esports 
614 nombre màxim de proves 
7.000 voluntaris 
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1.000 habitatges a la Vila Olímpica 
21 escenaris de competició i entrenaments 
900 periodistes que cobriran els Jocs 
29 cadenes de televisió i ràdio. 

Els 15 esports dels IXns Jocs 
Paralmpfcs de Barcelona'92 

ATLETISME. És un esport que es divideix en tres blocs 
tradicionals: curses (velocitat, mig fons, fons, relleus i 
marató), salts (de llargada, triple i alçada) i llançaments 
(pes, disc i javelina). És practicat per esportistes cecs, am
putats, paraplègics i paralítics cerebrals, encara que no 
tots competeixen en totes les modalitats. 

BASQUETBOL. Es practica només en cadira de rodes. 
Amb petites modificacions en el seu reglament, el joc té 
les mateixes característiques que el basquetbol olímpic. 

BOCCIA. És un esport que practiquen els paralítics ce
rebrals, que consisteix en una espècie de petanca, però 
amb la característica que les boles són de cuir. 

CICLISME. Es disputa en les modalitats de carretera i 
contrarellotge. És practicat per amputats, paralítics ce
rebrals i cecs. Aquests ho fan en la modalitat de tàndem, 
on un dels esportistes, el que guia la bicicleta, és una per
sona vident. 

ESGRIMA. Les competicions es fan amb cadires de rodes 
fixades a la pista. Es practica en les modalitats de floret, 
sabre i espasa. 

FUTBOL-7. És iun esport practicat pels paralítics ce
rebrals, que es diferencia del futbol tradicional perquè els 
equips són de set jugadors i el terreny de joc és més petit. 

GOALBALL. És un esport practicat per cecs, que consisteix 
a marcar gols a les porteries dels dos equips participants. Els 
jugadors de cada equip llancen la pilota amb la mà. La bola 
du cascavells a l'interior per orientar els jugadors. 

HALTEROFÍLIA. La practiquen els paraplègics, am
putats i paralítics cerebrals, en categoria masculina. La 
competició, a diferència de l'olímpica; només es fa en la 
modalitat d'arrencada (bench press). 

JUDO. El practiquen elscècs i només en la categoria 
masculina. La competició segueix la mateixa re
glamentació que el judo olímpic, però amb una variació 
en el tatami, on el canvi de textura de la lona indica els lí
mits de la zona de competició. 
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NATACIÓ. Es faran dos tipus de proves: una per a in
vidents i una altra per a totes les disminucions físiques, 
per primera vegada en uns jocs paralímpics, es fusionaran 
sota una única classificació funcional. 

TENNIS. Es practica exclusivament en cadira de rodes i 
la seva diferència més gran respecte al tennis olímpic és 
que la pilota pot botar dues vegades abans de ser re
tornada. 

TENNIS DE TAULA. Es practica en les modalitats de 
cadira de rodes i a peu dret. Les regles del joc són idèn
tiques a les dels tennis de taula comú, tret en la modalitat 
en cadira, on hi ha petites variacions tècniques. 

TIR AMB ARC. Com en els Jocs Olímpics, la prova que 
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se celebra es diu Gran mA round, tant en individuals 
com en equips. Les dues modalitats en què es presenta 
són a peu dret i en cadira de rodes. Els esportistes seran 
agrupats en diferents classes segons el tipus de dis
minució. 

TIR OLíMPIC. Les proves que es faran són les de rifle i 
pus tola, en les modalitats d'aire comprimit i arma de foc 
del calibre 22. El practiquen amputats, paraplègics i pa
ralítics cerebrals. 

VOLEIBOL. El voleibol es practica en dues modalitats: 
a peu dret i asseguts. La primera és idèntica a la dels Jocs 
Olímpics, mentre que la segona presenta una variació en 
la col.locació de la xarxa, que s'adapta a l'alçada dels ju
gadors asseguts a terra. 
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