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(PRAXI VERSUS TEORIA

Començar amb aquesta frase "la pràctica sense teoria és una pura bar
bàrie" és la millor manera d'alienar-nos en una forma de pensament.
Els mal anomenats pràctics, que realitzen l'activitat física i esportiva
segons un pensament restrictiu en el qual la teoria no gaudeix de pre
dicaments, fan reflexionar sobre aquest tipus d 'enfrontament. En una
disciplina com la nostra -meitat bones intencions, meitat calaix de sas
tre- hem de realitzar un intent seriós per intel.lectualitzar l'esport i
l'activitat física , racionalitzar-ho i, en definitiva, crear unes bases cien
tífiques . Tot això en un marc més genèric d'interdisciplinarietat. Sense
oblidar que la pràctica és la resposta que a curt o a llarg termini hem
d 'executar. Aquesta pràctica, per excel.lència, sempre ha estat i con
tinua sent la intervenció educativa, amb intencions tan dignificants com
humanitzar, integrar i solidaritzar entre d'altres. En l'actualitat, les
pràctiques tenen aplicacion s més àmplies , però independentment
d'aquesta proliferació, no hi ha dubte que les nostres formes de fer no
han de caure en el tòpic de l'enfrontament "praxi versus teoria" .
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Resum 

Fa deu anys ens vam trobar en el primer 
congrés de l'AIESP, organitzat al 
continent americà. La meva presentació 
ja va tractar dels ensenyaments de la 
recerca per als practicants de les Ac
tivitats Físiques i Esportives. Des de 
llavors, aquesta ha fet noves aportacions 
als coneixements de l'època. Els des
envolupaments tecnològics i l'emer
gència de nous paradigmes de recerca 
han permès reunir les noves dades. 
Moltes d'aquestes novetats presenten 
implicacions clares per tal de millorar 
la pràctica quotidiana, no només en el 
marc escolar, sinó també en la pràctica 
esportiva, en la conducta de l'en
trenament esportiu. 
Moltes preguntes han estat cons
tantment en l'esperit d'aquells qui 
observen sistemàticament el procés 
educatiu: 

• És possible d'identificar fidelment 
els comportaments i les estratègies 
d'ensenyament? 

• Quines són les relacions entre els 
comportaments a classe i les ad
quisicions dels alumnes (habilitats 
motrius, valors i actituds)? 

• La realitat quotidiana de la classe 
respon als criteris d'eficiència, que 
posa en evidència la investigació, o 
pels principis definits pels me
todologistes? 

• És possible d'adquirir o de modificar 
les habilitats d'ensenyament? 

La nostra presentació es divideix en tres 
parts, estretament lligades. 
A la primera, recordarem els criteris 
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LA RECERCA EN 
L'ENSENYAMENT DE LES 

ACTIVITATS FÍSIQUES I 
ESPORTIVES 

identificats en la recerca sobre l'efi
càcia de l'ensenyament de les activitats 
físiques i esportives, d'allò que no
saltres anomenem habitualment l'èxit 
pedagògic. 
En les següents, ens atendrem a dos 
criteris que apareixen amb certa re
gularitat per aquesta recerca: la mo
tivació de l'alumne per les activitats 
que li proposen i la informació que se 
li dóna en forma de feedback. 

Paraules clau: Ensenyament, 
feed-back i eficàcia pedagògica. 

Caraderitladó de l'ensenyament 
de les adivitats físiques i 
esportives 

L'ensenyament de les activitats fí
siques i esportives s'articula al voltant 
de tres components: l'ensenyament, 

l'alumne i els mitjans utilitzats. 
A més a més, depèn del medi en el qual 
es desenvolupa i dels objectius que es 
persegueixen (vegeu figura 1). 
Tot seguit distingirem diverses fases 
clarament diferenciades en l'acció 
pedagògica (figura 2): 

1. Una fase pre-activa. És aquella fase 
en què el professor pren les decisions 
en responsabilitzar-se d'un grup. En 
aquest punt es plantegen dues 
qüestions: cap on s 'ha d'anar? i corn 
s'hi va? 

2. Una fase interactiva, relativa a les 
decisions del professor quant a les 
seves intervencions durant el curs 
de l'acció educativa. 

3. Una tercera fase que tanca l'acció 
pedagògica que es podria anomenar 
"postactiva". Aquesta correspon a 
una pregunta que tot professor 
s 'hauria de posar al final de la seva 
acció pedagògica. "He arribat on 
desitjava amb els meus alumnes?" 

Objectius 

~ 
Tècniques i mitjans 

L Exercici, joc, 

~ entrenament, competició, dansa 

Inte rvenen Participen 
Professor Nens,.Adu!ts 

Entrenador Disminuïts«Esportistes 
Animador 

* Avaluació 

Figuro 1. Desalpdó d'un mod,1 de funcionament de la pedagogia de les activitats físiques I esportives 
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Fase pre-activa 

Diagnòstic I Prescripció 

Fase interactiva 

Motivació 
de l'alumne 

Avaluació de l'acció educativa 

Figuro 2. Model de presa de dedsions en l'ensenyament 

La resposta a aquesta pregunta 
constitueix el punt de partida d'un 
reajustament del pla d'acció pe
dagògica que mena al professor a 
una nova fase pre-activa i que as
segura així una continuïtat d'ac
ció. 

Aproximadó metodolòvica de 
l'ensenyament de l'activitat física 
i esportiva basada en l'estudi 
del procés 

La metodologia de les activitats físiques 
sovint ha consistit en prescripcions 
fonamentades en una determinada idea 
d'allò que hauria de ser l'ensenyament. 
Efectivament, se sol considerar l'en
senyament com un art. Per a alguns, 
aquest art es nodreix simplement del 
sentit comú i d'una mica d'intuïció. 
Una nota folklòrica completa sovint la 
recepta. Efectivament, aquest és un 
terreny on les modes semblen in
novacions o progressos. Aquesta ma
nera de considerar l'ensenyament ens 
sembla particularment restrictiva. Tot 
artista estudia o perfecciona la seva 
pràctica a partir de coneixements 
científics. 

apunts: Educació Fisica i Esporls 1992 1301 6-19 

El nostre seguiment comporta tres 
components estretament enlla
çats: 

1. La identificació de les variables que 
presenten relacions significatives 
amb les adquisicions motrius de 
l'alumne. 

2. La confrontació de les variables 
identificades i als principis me
todològics amb la realitat quotidiana 
de la classe. 

3.El desenvolupament i la preparació 
de mitjans de formació que faciliten 
l'adquisició d'habilitats d'ensenya
ment essencials. 

L'entorn descriptiu de la relació 
d'ensenyament presenta almenys quatre 
funcions importants: 

1. Facilita la identificació de les formes 
habituals i/o inhabituals dels com
portament dels ensenyants i dels 
alumnes. 

2. Permet confrontar els punts de vista 
dels teòrics dels programes amb la 
realitat de la classe. 

3. Aporta a l'ensenyant una imatge del 
seu servei, li assegura un feedback 
objectiu tan necessari en tant que la 

MOTRICITAT HUMANA 

seva percepció dels seus comporta
ments no sembla pas exempta de tota 
desviació. 

Determinadó de les variables 
relacionades amb l'eficàcia de la 
relació pedagògica 

Sigui quina sigui la disciplina escollida, 
és particularment dur voler determinar 
els criteris d'eficàcia de l'ensenyament. 
Hi ha, en efecte, moltes variables que 
hi podrien jugar un paper de vegades 
decisiu. Els objectius com les situacions 
són innombrables. L'èxit hi és in
evitablement associat. 
No obstant això, ens podríem preguntar 
si d'entre els comportaments o les es
tratègies d'ensenyament identificables 
a classe, n 'hi ha alguna que diferenciï 
els ensenyants que se'n surten amb els 
alumnes dels que no tenen èxit. 
També es pot expressar d'una altra 
manera: Hi ha relacions significatives 
entre els comportaments observats a 
classe i les adquisicions dels alumnes? 
Diverses respostes, o hipòtesis, ver
semblants provenen de la recerca del 
tipus de preés-producte. Aquesta ten
deix a identificar entre els com
portaments manifestats a classe, tant 
del professor com de l'alumne, aquells 
que influeixen en el resultat de l'en
senyament. 
Piéron i Graham (1984) han descrit la 
unitat experimental de l'ensenyament 
com una breu sèrie de lliçons sobre un 
tema d'interès general per als alumnes 
motivats. Representa una situació (de 
vegades una micro-situació) que permet 
controlar diverses variables. L'entorn 
educatiu es pot simplificar en termes 
de durada, espai, nombre d'alumnes i 
objectius. 
Resumint, aquestes variables són 
(vegeu figura 3): 

1. L'objectiu d'aprenentatge definit pel 
professor. 

2. L'avaluació en pre-test i posttest, 
avaluació desenvolupada a partir del 
contingut de l'ensenyament. 
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/~ 

n 

Coneixements 
i habilitats 
del professor 

, 

Ocasions 
de pràctica 

Presentació 
de la tasca 

Feedback 

Figuro 3. Elements de l'èxit pedagògic 

3. El període d'ensenyament, de durada 
i de continguts ben detenninats. 

4. L'observació sistemàtica de diverses 
variables del procés d'ensenyament 
escollits entre els comportaments del 
professor i dels alumes. 

Cal ser ben conscients del fet que 
seleccionar un objectiu d' apre
nentatge per representar l'èxit pe
dagògic no és més que una visió 
fragmentària. Efectivament, hi ha 
d'altres objectius igualment justificats 
i els alumnes no consideren sempre 
els aprenentatges com la meta prio
ritària. Dues raons ens empenyen 
particularment a considerar els ob
jectius d'aprenentatge com a criteris 
d ' èxit pedagògic: 

1. És una de les missions de l'escola i 
de les activitats físiques i esportives. 
Aquesta, fins i tot en aquesta dis
ciplina, no té com a objecte l'esbarjo 
o el divertiment. 

2. La postura de l'alumne davant d'una 
matèria i davant l'escola depèn de 
manera força estreta dels seus èxits. 
Bloom (1979), a partir d'estudis en 
el marc de la pedagogia de l' en
senyament, estima aquest efecte en 
el 20% de la variança del rendiment 
escolar. Això és molt. Els qües
tionaris sobre les actituds i els sen-
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timents dels alumnes respecte de 
l'escola, els interrogants sobre el 
nombre d'anys que el nen desitja 
estar-s 'hi confinnen aquest valor. 
Les opinions de l'alumne respecte 
d'una matèria, el desig de continuar 
estudiant van igualment en el mateix 
sentit. La història personal, els fra
casos anteriors, la percepció de la 
relació entre les tasques i els objectius 
personals determinen les disposicions 
afectives davant d'una tasca, davant 
d'una matèria: d'una banda, interès 
i desig d'aprendre o, contràriament, 
manca d'entusiasme i de gaudi evi
dents. 

Fer progressar l'alumne en les habilitats 
esportives que se li proposen, en
voltar-lo d'una pedagogia de l'èxit, ens 
apareixen així com elements d 'un èxit 
pedagògic en el qual nosaltres haurem 
de mirar d'identificar-ne els que són 
detenninants. 
Malgrat algunes variacions, els estudis 
que es fonamenten sobre el principi de 
la unitat experimental de l'ensenyament 
respecten molt les característiques 
generals del paradigma. 
En general s 'han adoptat dues mo
dalitats per valorar les dades i se
leccionar les variables representatives 
de l'èxit pedagògic: un estudi co
rrelacional i un estudi comparatiu. 

L'estudi corr.dona1 
Es volen identificar les relacions entre 
les variables observades, en especial 
els comportaments observats i les ad
quisicions motrius dels alumnes. S 'ha 
recorregut a les correlacions múltiples 
o a l'anàlisi discriminant (Carreiro da 
Costa, 1988; De Knop, 1983; Neto, 
1987; Yerg, 1977). 
En el transcurs dels anys, ha progressat 
enonnement l 'aplicació del model 
correlacional, passant d'una situació 
minúscula a un entorn educatiu com
pletament natural. És una mostra d'això 
la recerca duta a tenne per Neto i Piéron 
(1991). 
Durant un mes, tres grups de nens en 
edat preescolar es van inscriure en tres 
contextos educatius diferents: (1) el joc 
dirigit, (2) la utilització del medi 
educatiu i (3) el joc lliure. Es van 
avaluar les habilitats següents: llançar 
a distància, llançar amb precisió, 
atrapar una pilota, regatejar, copejar 
amb el peu una pilota (a distància). Es 
van avaluar tant els aspectes quan
titatius de les habilitats com la qualitat 
de moltes d'aquestes. 
Es van observar els comportaments, 
especialment els relacionats amb el 
moviment. A més, en el tractament 
estadístic es van diferenciar els alumnes 
més avantatjats dels més dèbils. 

L'estudi comparatiu 
En aquest es van establir diverses 
comparacions: 

1. Els professors les classes dels quals 
progressen més, amb aquells que no 
condueixen més que un progrés 
mínim (Carreiro da Costa, 1990 a; 
De Knop, 1983; Graham, 1983; 
Phil1ips, 1983 b; Piéron, 1981). 

2. Els alumnes que progressen el màxim 
amb aquells l'actuació dels quals queda 
estacionada, fins i tot retrocedeix 
(Carreiro da Costa, 1990 b; Piéron, 
1983). És evident que una classe la 
confonna un conjunt heterogeni 
d'alumnes. Fins i tot una classe que 
es beneficia al màxim de les sessions 
d'entrenament i de les intervencions 
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Núm. Alumnes Núm. Professors I 
Una tasca 

Objectiu: aprenentatge 

Pre-test Posttest 
guany d 'aprenentatge 

(absolut - relatiu) 

I Classes o Alumnes 
L Més progrés 

--' 

Classes o Alumnes 
Menys progrés 

Figura 4. Model comparat .. de l'estudi de l'èxit pedagògk 

del professorcompta amb alwnnes que 
progressen significativament, amb 
d'altres que s'estanquen i fins i tot n'hi 
ha que retrocedeixen quant a les seves 
habilitats tècniques. Per això, val la 
pena interessar-se pels comportaments 
específics d'aquestes diverses ca
tegories d'alumnes. 

El model d'anàlisi, sovint més senzill 
des del punt de vista estadístic, és el 
que respon directament a la pregunta 
que encapçala aquest apartat: "¿Quina 
es la causa de la diferència entre les 
classes que assoleixen més o menys bé 
els seus objectius?". 
L'esquema experimental es troba molt 
a prop del que precedeix. S 'ha utilitzat 
molt (figura 4). En aquest cas, s'iden
tifiquen els professors en relació amb 
el progrés dels seus alumnes i es com
paren després mitjançant tests no pa
ramètrics (Piéron, 1981). Una anàlisi 
discriminant permet també repartir els 
alumnes en grups de progrés, en els quals 
es poden descriure les característiques 
amb una precisió molt més gran (Ca
rreiro da Costa, 1990 b). 

(riteris d'eficàcia: Les variables a 
destacar en l'ensenyament de les 
activitats fisiques i esportives 
En l'ensenyament de les activitats fí
siques, quatre elements semblen jugar 
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un paper essencial en la consecució de 
la majoria dels objectius: el temps que 
dedica l'alumne a l'activitat motriu, 
l'ambient en el qual participa en l'ac
tivitat de la classe, les reaccions a les 
seves actuacions i l'organització del 
treball. 
Les nostres proposicions es desprenen 
de diverses fonts: 

• Dels resultats que provenen de 
l'ensenyament general. Som cons
cients de les diferències que hi ha 
entre un ensenyament que busca 
l'adquisició de coneixements per part 
d'un grup d'alumnes asseguts dins 
d'una classe i un ensenyament dirigit 
a l'adquisició d'habilitats motrius i 
esportives i destinats a alumnes en 
moviment en condicions molt di
ferents. 

• De la comparació dels comporta
ments observats en els professors 
experimentats i en els debutants. 

• Dels resultats d'estudis basats en 
les unitats experimentals d'en
senya-ment. Aquestes relacionen 
els comportaments dels professors 
i dels alumnes amb els resultats 
d'aquests darrers. La generalització 
ha de ser prudent ja que aquestes 
unitats experimentals d' en
senyament s 'han constituït a partir 
de situacions molt simplificades 

MOTRICITAT HUMANA 

d'un conjunt complex, la classe. 
Les unitats experimentals d'en
senyament redueixen el nombre 
d'alumnes, el temps dedicat a 
l'ensenyament i la complexitat de 
la situació. Podríem comparar-les 
com un partit de bàsquet de 4 contra 
4 utilitzant tot el camp en relació 
amb un altre 3 contra 3 utilitzant 
la meitat del camp. Es constata 
actualment un gran esforç per 
efectuar aquests estudis en classes 
completes i en condicions com
pletament nonnals (Piéron, 1984, 
1991). 

• De la comparació de la realitat amb 
el que preconitzen els programes i 
els metodologistes. 

El temps d'entrenament motriu 
Es tracta del temps que l'alumne de
dica a la pràctica de l'activitat motriu 
durant la sessió d'educació física. Els 
resultats dels estudis que hem efectuat 
indiquen que aquest temps d'en
trenament motriu s 'ha de precisar amb 
nocions d'especificitat (Piéron, 1981; 
Carreiro, 1990 a, 1990 b) i d'èxit en 
l'execució (Piéron, 1982). La noció 
d'èxit s 'ha confrrmat igualment en els 
estudis del tipus procés-resultat seguits 
en l'ensenyament general (Berliner, 
1976). El temps passat en l'en
trenament es considera el mitjà que 
permet que la instrucció i les in
tervencions del professor es trans
formin en aprenentatge per als 
alumnes. 

El clima positiu que hauria de 
regnar en una classe 
L'ensenyament de les activitats físiques 
persegueix molts objectius, entre els 
quals un dels principals consisteix a 
desenvolupar el desig de continuar 
aquesta pràctica en sortir de les obli
gacions escolars. Una actitud positiva 
en les activitats físiques només es 
desenvolupa si l'alumne les ha practicat 
amb èxit i si aquesta pràctica s 'ha 
efectuat de fonna agradable, en un 
clima de recolzament i animació per 
part del professor. 
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Una informació freqüent i de qua
litat sobre l'estat de les execucions 
de l'alumne 
En l'aprenentatge motriu, es considera 
elfeedback (retroacció) com una noció 
clau. El feedback es troba a vegades 
limitat a l'únic concepte de co
neixement dels resultats, considerat 
com un reforç, ja que informa sobre el 
caràcter correcte o incorrecte de la 
resposta. Un progrés continu no és 
possible sense aquesta informació de 
forma regular. En l'ensenyament, la 
reacció al resultat va més enllà de la 
sola informació sobre l'èxit o el fracàs. 
Va dirigida a indicar els mitjans que 
l'aprenent o l'alumne pot o ha d'uti
litzar per descobrir la seva valoració. 
Aquesta contribueix a millorar aquests 
mitjans. La reacció al resultat és el punt 
d'unió de dos fenòmens: l'ensenyament 
i l'aprenentatge. Afegirem que informar 
l'alumne sobre els seus resultats co
rrespon a una preocupació d'aquest 
darrer en el seu intent de perfecció. 
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L'organització del treball a classe 
Fer màxim el temps de l'activitat in
dividual. La freqüència de les re
accions als resultats de l'alumne no 
funciona sense una cuidada or
ganització de les condicions de 
pràctica de l'activitat. També sim
plifica els problemes de conducta i 
de disciplina de la classe. 

Resumint, un èxit pedagògic implica 
que el professor augmenti les ocasions 
de pràctica donades a l'alumne, li 
procuri una major informació sobre els 
seus resultats i tot això en un ambient 
d'aprovació i animositat. Aquests tres 
objectius no es conceben sense una 
organització precisa del treball que s 'ha 
d'efectuar a classe. 

El comportament dels alumnes 

Retinguem que una gran part dels 
comportaments dels alumnes, en es-

pecial aquells que han de conduir a 
aprenentatges motrius, depenen de les 
intervencions del professor o de les 
activitats que aquest hagi escollit. 
L'anàlisi de l'ensenyament ha recollit 
diversos tipus de dades que poden 
subministrar una base a les con
sideracions metodològiques: 

1. Resultats quantitatius que situen el 
nivell de participació de l'alumne o 
fins i tot la proporció de les seves 
activitats motrius en el conjunt de 
comportaments observats durant una 
sessió. 

2. Resultats quantitatius plens de 
pressions referents a la situació en 
la qual l'alumne es troba motivat. 
En un esport col.lectiu, és interessant 
saber si l'alumne participa en ac
tivitats globals en el quadre d'un joc 
complet o en situacions competitives 
simplificades, o bé si participa en una 
activitat de tipus repetitiu (drill). 

3. Resultats quantitatius que mesuren 
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la qualitat de la participació en tennes 
de fracàs o èxit. 

4. Infonnacions sobre el tipus de par
ticipació de l'alumne que descriuen 
la fonna com s'implica en les tasques 
proposades. 

Aquests tres primers tipus d'in
fonnació són útils en la preparació 
d'una sessió i han de ser tinguts en 
compte a l'hora d'organitzar-se, es
pecialment en les disciplines en les 
quals treballen els alumnes. Algunes 
especialitats com la gimnàstica es
portiva no indueixen més que un es
tímul motriu poc intens per part dels 
alumnes. Caldrà buscar activitats ca
paces de garantir una compensació a 
la manca de moviment. 
La infonnació sobre el tipus de par
ticipació pennet identificar aquells 
alumnes capaços de plantejar un pro
blema al professor i aquells que con
tribuiran favorablement a l'ambient de 
la classe o al treball. 
En l'actualitat, els estudis centrats en 
l'alumne intenten cada vegada més 
combinar l'aspecte quantitatiu de la 
participació dels alumnes, amb l'as
pecte qualitatiu, sobretot en determinar 
el nivell d'èxit de la pràctica i la seva 
peculiaritat. 
Les dades recollides en l'observació 
de la participació de l'alumne cons
titueixen una font d'infonnació par
ticularment útil per als que la prac
tiquen. 

Principals objectius: Augmentar el 
temps útil; Augmentar el temps dis
ponible per a la pràctica; Augmentar 
el temps dedicat a la tasca 

Convé recordar que l'augment de la 
motivació de l'alumne exigirà l'aug
ment del temps útil (temps passat 
efectivament al gimnàs o al camp) i 
l'augment del temps disponible per a 
la pràctica. 
El primer s' obtindrà mitjançant un 
desenvolupament de l'interès dels 
alumnes per les activitats proposades, 
per una acció eficaç dirigida a la ra-
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pidesa d'equipament i per la reducció 
de la rutina administrativa reduint, per 
exemple, les sessions de passar llista. 
El segon es despendrà d'una cuidada 
organització, d'una presentació con
cisa i específica. Per a això cal co
nèixer molt bé la matèria que s' en
senya i la presa de decisions pre
actives adequades, el control de 
l'activitat dels alumnes i l'estímul 
regular d'aquesta mitjançant in
tervencions individuals i col.lectives, 
establint un clima d'afectivitat positiva 
a la classe (Piéron, 1988). 
L'observació dels comportaments 
desviats dels alumnes i de les reaccions 
més freqüents dels professors respecte 
d'ells figura igualment entre les fonts 
de dades que penneten afrontar pro
blemes cada vegada més preocupants 
de la disciplina sobre la base de la re
alitat de la classe. 

Objectiu: augmentar el temps útil 
Motivar els alumnes 
Reduir la durada de les rutines ad
ministratives 
Limitar el temps passat al vestuari 

El temps destinat a la pràctica 
Quan s'arriba al terreny, el professor 
presenta les activitats, les justifica i les 
organitza. Els alumnes col.loquen un 
material més o menys complicat i pesat 
segons les disciplines ensenyades i la 
riquesa de l'equip de l'escola. Caldrà 
evitar noves pèrdues de temps abans 
d'arribar al moment en què els alumnes 
es podran consagrar a la pràctica. Si 
el professor parla molt, si és lent per 
organitzar la classe (cosa que passa 
quan improvisa la seva organització), 
el temps disponible per a aquesta 
pràctica es reduirà com a conseqüència. 
El professor mirarà de no repetir con
signes d'organització o consells tècnics 
ja coneguts fa temps. 
El temps de pràctica varia con
siderablement d'una classe a l'altra. 
Hem arribat a observar valors tan 
baixos com del 45%, fins i tot amb 
mestres veterans en el nivell inferior 
de secundària (Piéron, 1982). En molts 
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estudis se situa al voltant del 70% del 
temps útil. Una proporció de l'ordre 
del 70 al 80% ens sembla raonable. 

Objectiu: augmentar el temps dis
ponible de la pràctica 
Limitar la durada de la presentació 
de les tasques 
Reduir el temps de transició. 

El temps dedicat a l'activitat motriu 
constitueix una de les variables més 
significatives en els estudis relatius a 
l'èxit pedagògic o a l'eficàcia de 
l'ensenyament. En l'ensenyament ge
neral presenta una relació positiva amb 
els resultats escolars dels alumnes. Tant 
les consideracions teòriques com els 
resultats dels estudis que associen el 
procés (cosa que passa a classe) amb 
els resultats obtinguts pels alumnes en 
els aprenentatges específics indiquen 
que juga un paper important en 
l'educació física (Carreiro, 1991; 
Graham, 1983; Neto, 1991; Phillips, 
1983; Piéron, 1981; Yreg, 1981). A 
més, diferencia els professors veterans 
dels que s'inicien en la professió. 
Aquesta constatació prové d'ob
servacions efectuades en moltes dis
ciplines (gimnàstica, voleivol, dansa, 
etc.) (Piéron, 1982, 1983). Siedentop, 
Birdwell i Matzler (1979) hi veuen una 
variable de substitució capaç de predir 
els progressos i les adquisicions de 
l'alumne. 
La majoria dels estudis indiquen que 
el temps d'activitat motriu no re
presenta més que al voltant del 30% 
del temps útil. El més freqüent és que 
l'alumne passi del 15 al 20% del seu 
temps fent una activitat motriu (Bru
nelle, 1980; McLeixh, 1981; Metzler, 
1979; Piéron & Hahn, 1980; Piéron 
& Dohogne, 1980; Piéron, 1982). 
Uns valors tan baixos exigeixen que 
s'hi intenti buscar una solució i aug
mentar-los, sota el risc de no poder 
assolir els objectius fixats que jus
tifiquen la presència i la utilitat dels 
cursos d'educació física davant dels 
alumnes, els seus pares, les autoritats 
escolars. És manifest que el nivell 
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d'activitat motriu és insuficient per 
exercir una acci6 eficaç sobre el sistema 
càrdio-respiratori i produir efectes 
apreciables en la salut. 
El temps d'activitat motriu se sotmet 
a la influència de molts factors que es 
classifiquen en variables de context i 
variables de programa. 
Molts estudis ens indiquen que varia 
molt poc en funci6 de factors de context, 
relativament independents del pro
fessor. Les diferències entre classes de 
noies i de nois no s6n sempre enormes 
(Piéron, 1980) fms i tot i estan en ge
neral a favor dels segons (Piéron, 1982). 
Tampoc s6n a favor de les classes 
menys nombroses (Costello, 1978). 
L'activitat motriu varia a vegades amb 
el nivell d'escolaritat (piéron, 1982). 
Pateix principalment la influència de 
la programació que segueix el pro
fessor, almenys parcialment: la matèria 
ensenyada, els objectius que per
segueixen o fms i tot les seves qualitats 
professionals (Piéron, 1981; Telama, 
1982). 

1. El professor escull els seus objectius. 
El temps d'activitat motriu davalla 
generalment quan es passa d'ob
jectius centrats en l'aptitud física a 
objectius recreatius o d'aprenentatge. 
Aquests dos darrers objectius co
rresponen a valors sensiblement 
iguals de temps d'activitat (Telama, 
1982). 
Un temps d'activitat menor no sig
nifica necessàriament que sigui ne
cessari excloure aquest tipus d'ob
jectius, però ha de suscitar una 
atenci6 encara més precisa del pro
fessor sobre aquesta variable, una 
lluita encara més forta per mantenir 
el nivell d'activitat. Es compensarà 
el nivell menor d'activitat, co
rresponent a objectius d' apre
nentatge, mitjançant la introducci6 
d'una part de la sessi6 que impliqui 
una major qualitat d'activitat. 

2.Els valors del temps d'activitat de
penen de l'experiència dels professors. 
Professors veterans obtenien una 
quantitat de treball més elevada que 
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la que obtenien els professors de
butants (Piéron, 1982). Els veterans 
van ser seleccionats com a con
seqüència del paper de models que 
jugaven en la formació professional 
o en el reciclatge dels seus col.1egues. 
Subratllem que la noci6 d'experiència 
no és sinònima de vellesa. 

3.Hi ha diferències considerables 
segons la matèria que s'ensenya. 
Les formes d'organització in
fluencien considerablement els va
lors del temps de l'activitat motriu 
(Hould, 1981). Les formes d'ac
tivitat com el drill, la situaci6 
competitiva o el match impliquen 
diferents temps de dedicaci6 (Pié
ron, 1983). 

Per exemple: (a) És possible implicar 
més alumnes en la situaci6; en voleivol, 
en lloc de realitzar simplement un atac 
s'afegirà la cobertura que s'efectua amb 
uns altres dos alumnes. (b) Es mul
tiplicaran els càrrecs de treball quan 
l'habilitat practicada sigui la mateixa 
a cada grup. (c) Quan hi ha una llarga 
ma d'espera o quan l'activitat exigeix 
molt de temps (exercici d'equilibri al 
poltre) es preveurà una activitat com
plementària. (d) Cal dotar l'alumne del 
material necessari amb celeritat. En un 
partit de voleivol, els ajudants o 
alumnes que esperen faran el paper de 
proveïdors o de recollidors de pi
lotes. 
Recordem que a una taxa d'activitat 
motriu dèbil correspondrà poc apre
nentatge i progrés, i probablement 
poca motivaci6 en la disciplina 
practicada. 
A una tasca de motivaci6 motora feble 
correspon quasi inevitablement llargs 
períodes d'espera associats a l'avo
rriment i als comportaments desviats. 
Això representa un problema de 
"disciplina" per a l'ensenyant. 

El temps dedicat a la tasca 
És aquell que resta després de la 
successi6 de sostraccions que hem 
descrit. És l'únic veritablement útil 
per aconseguir els objectius que ha 

fixat el professor per a la sessi6: sigui 
desenvolupament o millora de la 
condici6 física, siguin diversos 
aprenentatges. 

Objectiu: augmentar el temps des
tinat a la tasca 
Elecci6 dels mitjans 
Cuidar l' organitzaci6 
Utilitzar les intervencions interactives. 

Augmentar el temps destinat a la tas
ca 
Moltes mesures i intervencions del 
mestre contribueixen a augmentar el 
temps destinat a l'activitat. No obstant 
això, el seu efecte no és automàtic. Cal 
efectuar controls regulars del nivell 
d'activitat (mitjançant la tècnica 
"d'escombrar" amb la mirada). 

1. L'elecci6 dels mitjans. 
Sovint tenim el costum d'escollir ac
tivitats que responen, almenys en teoria, 
al nivell mitjà de la classe. Això no 
correspon evidentment a les necessitats 
de tots els alumnes. Però hi ha un terme 
mitjà entre aquesta mateixa activitat 
per a tots i una individualitzaci6 utò
pica. El professor pot oferir mútliples 
eleccions. L'estil d'ensenyament de 
cada activitat pot aportar una soluci6. 
Una activitat idèntica per a tots, prin
cipalment en una especialitat com la 
gimnàstica esportiva, condueix sovint 
a veure l'alumne modificar l'activitat 
proposada i fms i tot abandonar-la. Una 
estimaci6 per placheck del nivell 
d'activitat o d'èxit dels alumnes permet 
jutjar l' adequaci6 de l'habilitat que s 'ha 
proposat. 
Accions com la recepci6 de servei en 
voleivol, on el fracàs és freqüent, 
s'alternaran amb altres activitats que 
l'alumne apreciarà més, fms i tot si el 
seu impacte en la qualitat del joc és 
menor. 

2. Tenir cura de l'organitzaci6. 
Posem alguns exemples: ensenyar les 
formes d' organitzaci6; designar de 
forma precisa els alumnes responsables 
de la col.1ocaci6 dels aparells; utilitzar 
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al màxim els aparells que es col.loquen; 
qualsevol aparell s 'hauria d'utilitzar 
per a molts exercicis sobretot si la seva 
col.locació demana molt de temps; els 
grups de treball i els equips han de ser 
estables i ben definits durant un període 
o cicle d'ensenyança. 

3. Les intervencions de reactivació. 
La intervenció col. lectiva. No creiem 
gaire en l'eficàcia d'una intervenció 
dirigida al grup del tipus "Vinga, tre
balleu", "Jo no veig que ningú treballi 
en el reck". Quan es constata una dis
minució del nivell d'activitat cal: reunir 
els alumnes i fer-los una reflexió de 
curta durada; captar la seva atenció i 
proporcionar un feedback simple; 
centrar novament la seva atenció sobre 
el punt essencial d'èxit de l'habilitat; 
modificar lleugerament la tasca i tomar 
a demanar un o molts assajos. 
Aquestes intervencions són més útils 
i eficaces que les exhortacions anò
nimes. 
La intervenció individual. Si es constata 
que l'activitat en un aparell s 'ha aturat, 
sempre és possible reactivar-la mit
jançant intervencions individuals, sense 
ser necessàriament negatiu o agressiu 
amb els alumnes que s'han aturat. Dos 
exemples d'intervenció : "Miquel, és 
el teu torn, vinga, jo t'obseryo"; "Anna, 
no he vist com fas l'exercici, de
mostra-m'ho"; "Francesc, has corregit 
l'error?" (cal ser específic); "Xavier, 
després de les altres classes havies 
progressat, continues treballant? 
T'observo". 

Els comportaments del professor 

Les intervencions o habilitats globals 
del professor han estat objecte de di
verses investigacions. La presentació 
de les tasques i el control de la classe 
comencen a ser analitzades amb més 
regularitat. Aquí ens limitarem al camp 
que ha suscitat la majoria dels treballs 
i que aporta les indicacions més clares 
per a una aplicació regular, sigui a la 
classe o en el medi esportiu. Tractarem 
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essencialment del feedback que el 
professor proporciona a l'alumne sobre 
la seva actuació. 

El "feedback" (reaccl6 del professor a 
l'actuaci6 dels alumnes) 
Hem aportat la definició de feedback 
utilitzada per Fishman i Anderson 
(1971), aquesta és la següent: "una 
intervenció pedagògica d' en
senyament que depèn de la resposta 
motrius d'un o de més d'un alumne 
que té com a objectiu aportar una in
formació relativa a l'adquisició o a la 
realització d'una habilitat motriu". 
Aquesta definició va més enllà d'una 
simple avaluació. 
Intuïtivament, el professor o l'en
trenador atribueixen molta im
portància a la retroacció que aportaran 
a l'alumne que dirigeixen. Es tracta 
d'una relació personalitzada entre 
l'alumne i el professor que té com 
a punt de partida la prestació i les 
activitats que el primer ha de realitzar. 
Tot això va dirigit a millorar la res
posta de l'alumne. 
A les observacions que associen les 
intervencions del professor, els 
comportaments dels alumnes i els seus 
progressos en l'aprenentatge d'una 
tasca motriu, els professors que han 
aconseguit un major progrés en les 
seves classes han emès una proporció 
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més elevada de reaccions a la prestació 
i sobretot de reaccions específiques 
(Carreiro de Costa, 1989, 1990; Pié
ron, 1981). La relació entre reacció 
a la prestació i efecte de l'ensenyament 
no sempre es tan simple i tan directa. 
La primera condició és que l'alumne 
hagi prestat atenció alfeedback emès. 
Sembla que per poder beneficiar-se 
del feedback, l'alumne ha d'haver 
aconseguit un nivell de performance 
tal que pugui treure profit de noves 
informacions (Yerg, 1982). Si no, 
necessitarà sobretot repetir l' habilitat. 
L'alumne, com l'esportista, ha de 
poder utilitzar una informació es
pecífica per millorar la seva prestació. 
El professor li haurà d'aportar. A més, 
el caràcter correcte i adequat del fe
edback distingeix igualment els pro
fessors més o menys eficaços (Ca
rreiro, 1990). 
Elfeedback, en ser una intervenció té 
predomini individual, és evident que 
perd una part de la seva eficàcia quan 
ha ha massa alumnes a classe. 

Les funcions del "feedback" 
Se solen considerar dos grans tipus de 
feedback: l'intrínsec i l'extrínsec. El 
feedback intrínsec està constituït per 
les informacions internes que rep 
l'alumne i que provenen dels receptors 
localitzats als músculs, tendons o ar-

13 



., 

ticulacions, quan aquest efectua el 
moviment. Elfeedback extrínsec, co
rrespon a la definició que s 'ha donat 
al principi de l'apartat. És el que dóna 
el professor o l'alumne company, en 
el cas de l'ensenyament recíproc. Es 
pot presentar en forma verbal o no. 
Afegim-hi un tipus de feedback que es 
podria situar entre els que acabem 
d'esmentar, i és el que prové de la 
mateixa tasca. Un jugador, segueix amb 
els ulls la trajectòria de la pilota que 
acaba de copejar. El soroll de la pilota 
a la raqueta li aportarà una informació 
que pot fer el paper de feedback. 
El feedback exerceix dues funcions 
essencials: a) D'informació. Aporta un 
missatge relatiu a l'eficàcia de la per
formance, als errors que s 'han comès 
i a la manera de corregir-los. Ens pot 
ajudar a identificar els elements co
rrectes de la prestació, l'explicació de 
les causes dels errors, la descripció dels 
mitjans necessaris per corregir-los i 
també ens pot fer evidents els motius 
per canviar. b) De reforç. Unfeedback 
que reforça una resposta motriu aug
menta la probabilitat que es repeteixi 
en un futur, quan es repeteixin les 
condicions, o aquestes siguin similars. 
En aquest cas, s'associen reforç i mo
tivació. 
Elfeedback és la resultant d'una sèrie 
de decisions que ha de prendre el 
professor. Dos aspectes són par
ticularment importants: la identificació 
dels errors i la intervenció. 

Identificació dels errors 
Comporta diversos elements importants 
que es van encadenant: aquesta cadena 
es concep de la manera següent: ob
servar l'alumne per identificar-ne els 
errors, decidir de reaccionar o no fer
ho, determinar la naturalesa i la causa 
de l'error. Uns altres factors exerciran 
la seva influència, particularment sobre 
l'observació pròpiament dita. 

Observació de l'alumne i identificació 
dels errors 
Es diu i es dóna per cert que ser capaç 
d'observar un moviment, un gest es-
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Observació 
Identificació dels errors 

Reforç 
Nova infonnació 

F9J1O 5. U.1IIOIIeI de presa de decisió en el ",.... 

portiu per tal d'identificar-ne les ca
racterístiques i els errors és una habilitat 
indispensable en el professor. L'ob
servació forma part de la seqüència 
característica de l'ensenyament: ob
servació-interpretació-decisió. Aquesta 
capacitat no ha estat gaire estudiada 
en contextos d'ensenyament o d'en
trenament. No obstant això, malgrat 
el nombre limitat d'estudis, aquests 
aporten dades importants perquè l'acció 
del professor sobre l'alumne sigui sa
tisfactòria, per portar la classe i per a 
l'èxit pedagògic. 
L'eficàcia del professor quan es realitza 
unfeedback depèn en gran mesura de 
la seva habilitat per observar i analitzar 
la resposta de l'alumne. És necessari 
que sigui capaç de discriminar les ca
racterístiques de la prestació, de re
conèixer els errors entre una sèrie de 
components del moviments, algunes 
d'aquestes seran fonamentals, altres, 
menys significatives. Aquesta anàlisi 
no és fàcil en els moviments complexos 
i ràpids. Al professor se li poden pre
sentar problemes de percepció, de 
discriminació visual i de retenció de la 
imatge. 
La investigació en aquest camp es basa 
en la hipòtesi segons la quall 'habilitat 
de diagnosticar del professor o de 
l'entrenador depèn de dos factors: de 
la seva pròpia capacitat de performance 

en l 'especialitat considerada i del seu 
coneixement de la matèria. 
Diversos estudis semblen confirmar 
aquestes afirmacions (Giraudin, 1967; 
Imwold, 1983; Harari, 1986, 1990). 
L 'habilitat per diagnosticar requereix 
un coneixement de l'especialitat i ex
periència pràctica personal. S 'ha pogut 
constatar que aquesta es pot adquirir 
a través d'una preparació sistemàtica 
en la formació professional (Kniffen, 
1985) i que aquesta no es pot ge
neralitzar, és a dir, no es pot transferir 
a d'altres especialitats (Biscan, 
1976). 
Elfeedback resulta d'una habilitat per 
prendre les decisions oportunes sobre 
la base d'una informació pertinent 
derivada d'una observació formal 
(ajudada per instruments d'observació) 
o informal (basada en la simple com
petència professional). Aquesta ha
bilitat de percepció afecta no només la 
resposta motrius de l'alumne sinó 
també l'entorn en el qual es troba. 
Es pot parlar de "diagnòstic clínic". 
Es tracta d'identificar la naturalesa dels 
problemes de performance de l'alumne, 
d'estimar la diferència entre el seu 
comportament motor i el que necessita 
fer per aconseguir els objectius per
seguits, aquell que li permeti millorar 
qualitativament la performance. 
Observar l'alumne constitueix el primer 
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estadi que determinarà la qualitat de la 
reacció de la prestació. A partir 
d'aquesta observació, s'ha de decidir 
si la prestació és correcta o incorrecta, 
és a dir, si correspon al model de la 
performance a realitzar. Cal dir que el 
model varia segons l'evolució de 
l' alumne. No es pot esperar la mateixa 
forma de moviment per part d'un nen, 
d'un adolescent o d'un adult, en el 
llançament de javelina, per exemple, 
fillS i tot si el seu pees ha estat adaptat 
a les qualitats atlètiques que co
rresponen a l'edat. El model terminal 
és idèntic per les tres categories es
mentades. De tota manera, això no 
exclou una evolució diferent en 
l'aprenentatge d'un mateix mo
viment. 
Més enllà de la preparació de les ses
sions, unes anàlisis acurades de les 
habilitats motrius i esportives en
senyades permetrà preveure els defectes 
més corrents. Això haurà de facilitar 
l' observacio i l'emissió dels feedback 
apropiats. Qualsevol anàlisi exigeix el 
millor coneixement possible de la 
tècnica ensenyada, dels principis de 
funcionament del cos humà en mo
viment i del material que s'utilitza. 

Reaccionar o no 
És possible que la causa del defecte 
identificat sigui simplement una manca 
de pràctica. En aquest cas, aquest 
desapareixerà sense necessitat d'emetre 
cap informació particular. 

Determinar la causa de l'error 
Quan un error s'identifica, convé de
terminar-ne la naturalesa i la causa. 
Aquestes determinaran la reacció del 
professor. 
Quan s'identifica un error, no n'hem 
de tenir prou amb una simple descripció 
o constatació. Un error s'analitza fins 
trobar-ne l'origen: error per una falta 
de qualitats atlètiques, per una "de
ficiència" o per un defecte de percepció 
(per exemple, en la identificació de les 
trajectòries de les pilotes), o a factors 
psicosocials, com el sentit del ridícul 
davant dels companys. 
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En cas de realització incorrecta, quin 
és l'element que falla? es tracta d'un 
error que es pot qualificar com a primari 
o d'un error secundari? L'error se
cundari és aquell que deriva de la 
presència d'un altre error més important 
que ha de ser corregit. 
En bàsquet, és inútil prestar atenció a 
la posició de la mà quan l'alumne llança 
la pilota efectuant un tir en cursa, si 
ha comès passos. És més important 
corregir aquest error. 
Igualment, en gimnàstica, quan un 
alumne realitza un salt de mans cap 
endavant (o volta) amb caiguda sobre 
la pelvis, cal buscar la causa del fracàs 
mitjançant els criteris essencials que 
s 'han de respectar en l'ordre cronològic 
d'execució de l 'habilitat abans d'actuar 
simplement sobre el relaxament dels 
membres inferiors al contacte dels peus 
amb el terra. 
En voleivol, un error primari com 
l'apreciació tardana de la trajectòria 
comporta un retardament en la presa 
de posició de recepció. Errors se
cundaris com jugar la pilota la
teralment, tocar la pilota sense estirar 
els braços, no orientar els recolzaments 
cap al destinatari de la pilota només 
seran el punt central de l'atenció des
prés d 'haver resolt el primer pro
blema. 
Voler corregir un error secundari sense 
haver solucionat l'error primari com
porta sovint una intervenció inútil. 
L'error secundari a vegades pot ser 
més aparent, donar una indicació im
mediata i ajudar a determinar un error 
primari més difícil d'identificar. 
Excepte en el cas d'errors greus, convé 
unir presentació de la tasca ifeedback. 
Ens hem de concentrar en la correcció 
d'un sol defecte. 

F actors d'influència de l'observació 
Diversos factors influeixen en la qua
litat de l'observació dels professors o 
d'aquells que s'inicien en la professió. 
Barrett (1979) ha analitzat els informes 
redactats pels professors debutants, en 
els quals es fan reflexions relatives a 
la seva progressió com a observadors. 
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Des d'aquí podem donar algunes in
dicacions, amb vistes a l'evolució 
professional dels professors (Barrett, 
1979): concentració, tipus de resposta 
esperada per part de l'alumne, nivell 
d 'habilitat dels alumnes observats, 
nombre d'alumnes a classe, rapidesa 
i nombre de repeticions del mo
viment. 
El coneixement profund de la matèria 
ens sembla un factor particularment 
important. És útil recordar aquí un dels 
resultats d'un estudi d'Armstrong i 
Hoffman (1979). Es refereix a les falses 
alarmes, és a dir, la reacció davant 
d'errors que no són tals. En un estudi 
que comparava les reaccions de pro
fessors de tennis experts i estudiants 
d'educació física, els primers iden
tificaven errors més sovint. En canvi, 
els segons reaccionaven a errors que 
no existien. 
El coneixement precís de l'habilitat 
permet no reforçar comportaments 
motors inapropiats. És corrent trobar, 
en els professors joves, reaccions 
avaluatives aprovatives que co
rresponen a errors. La recerca d'una 
pedagogia de l'èxit no justifica 
l'aprenentatge i el reforçament d'errors 
de prestació. 

Els problemes dels observadors de
butants 
Quan un professor debutant observa, 
pot trobar-se amb errors com els se
güents: una tendència a simplificar 
massa l'explicació del comportament 
motor del participant i identificar l'error 
com una causa total; interpretar el 
comportament motor sense tenir ne
cessàriament el coneixement adequat 
que permeti efectuar aquesta in
terpretació; fer un judici de valor quan 
el que es busca és una causa objectiva 
a l'error; tenir en compte només una 
sola observació, sense proposar altres 
alternatives; reaccionar per "falses 
alarmes", és a dir, identificar errors que 
no existeixen. 

Millorar les qualitats d'observador 
Preparar l'observació. Sovint aquells 
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que ho vulguin veure tot al mateix 
temps no perceben gaire. Això sembla 
que és veritat sigui quina sigui l'aptitud 
inicial en l'observació. Les estratègies 
estudiades per BarreU (1979) re
coneixen que sense un pla, la mirada 
es dispersa. Per a un professor o un 
entrenador, defmir un objectiu ope
racional a seguir implica una preparació 
i una anàlisi que facilitin la identificació 
dels errors i que l'ajudin a con
centrar-se sobre els punts importants 
del moviment. 
Desenvolupar una estratègia de l'ob
servació. Per observar amb precisió, 
és útil desenvolupar una estratègia de 
l'observació basada en tres preguntes: 
què s 'ha d'observar? quan i com s 'ha 
d'observar? durant quant de temps 
s'observarà? 
Què hem d'observar? Es tracta de 
determinar cap a quins punts crítics cal 
dirigir l'observació, en quin moment 
o on s 'haurà de passar el control de 
l'organització a l'observació del con
tingut o de les habilitats que realitzin 
els alumnes. 
Anticipar el tipus de resposta de 
l'alumne. Conèixer el nivell de per
formance que correspon al seu estadi 
de desenvolupament exerceix un efecte 
facilitador sobre l'observació i la 
identificació dels errors. S'evitarà 
sistemàticament d'esperar un error i 
reaccionar solament sobre aquest. 
Quan i com s' ha d'observar? Depèn 
de l'organització. Un cop l'organització 
material està ben establerta, l' ob
servació del moviment té menys ten
dència a orientar-se cap a altres aspectes 
de l'acció i a dispersar-se. 
Es pot intentar millorar l 'habilitat 
d'observar demanant al futur professor, 
al professor o a l'entrenador que con
ceptualitzi aquesta observació i que 
escrigui en un paper els criteris que 
seran observats. 
Sembla evident que el lloc que s'ocupa 
a l'aula o al terreny facilitarà o di
ficultarà l'observació. Malgrat aquesta 
evidència, es constaten sovint errors 
d'emplaçament: el professor ensenya 
donant l'esquena a la majoria de la 
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classe o s'entreté amb un alumne o un 
petit grup sense conservar la vista a la 
resta de la classe. Les formacions en 
cercle no són sempre favorables per 
una observació fàcil. Cal afegir que 
l'elecció de la millor posició d'ob
servació no implica un retorn regular, 
ni automàtic davant d'una secció que 
treballa. 
Practicar l'observació per millorar. 
Considerem l 'habilitat de l'observació 
com una habilitat d'ensenyament. Com 
a conseqüència, pot ser objecte 
d'aprenentatge i de perfeccionament 
sistemàtic. 

• En esports col.lectius, entrenar-se a 
observar el joc des d'un angle tàctic, 
identificar el comportament tàctic i 
les accions d'un jugador particular 
(per exemple, el pivot en bàsquet), 
sense deixar-se portar per l'emoció 
del partit. 

• Entrenar la utilització d'un ins
trument d'observació sistemàtica, en 
esports col.lectius, per exemple. 

• Practicar la forma de puntuació ofi
cial en una especialitat com la gim
nàstica (conèixer les penalitzacions, 
els valors de dificultat i els criteris 
d'execució i de combinació). 

• Desenvolupar sistemes específics 
d'observació. 

• Confrontar les observacions amb les 
dels experts en les mateixes si
tuacions (practicar amb vídeos, per 
exemple). 

• Analitzar de manera sistemàtica els 
vídeos esportius de diversos nivells 
d'habilitat. 

A mode de conclusió, cal tenir en 
compte que el límit de la qualitat de la 
recerca "clínica" ve fixada per l'ob
servació inicial. No es pot esperar una 
concordança entre la prestació de 
l'alumne i elfeedback del professor, 
sense identificar correctament els errors 
al principi del procés. 

La intervenció 
Fins aquí hem arribat al que podríem 
anomenar la "decisió clínica" i la 

prescripció o la intervenció. El pro
fessor té diverses opcions si decideix 
intervenir: la verbal i la no verbal. En 
el cas de la intervenció verbal, s'ha de 
reforçar, és a dir, considerar que 
l'alumne necessita practicar i ser ani
mat, o necessita que se li doni una in
formació sobre el seu exercici, o una 
informació prescriptiva que haurà de 
tenir en compte després d'una prestació 
posterior? En el cas d'una intervenció 
no verbal, aquesta es materialitzarà en 
una ajuda manual o kinestésica, o un 
altre exercici destinat a compensar una 
insuficiència o millorar un dels pre
requisits de l'habilitat complexa que 
no ha aconseguit realitzar. 
L'habilitat professional consistirà a 
posar en concordança l'estratègia 
d'instrucció i l'error primari que im
pedeix la realització correcta. 

Freqüència de la intervenció 
Els estudis relatius a l'observació dels 
professors donen una imatge in
teressant de la situació de la matèria 
de retroacció. Aquesta es produeix 
molt rarament en les classes d'edu
cació física. La retroacció apareix amb 
una freqüència de l'ordre d'una vegada 
per minut (Arena, 1979; Fishman, 
1978). Tenint en compte el nombre 
d'alumnes que habitualment hi ha en 
una classe, aquests tenen poques 
possibilitats de ser informats sobre la 
seva prestació. 
Mortunadament, hem trobat una imatge 
molt diferents en d'altres professors 
observats en un estudi efectuat a la 
Universitat de Lieja. Els professors 
escollits per la qualitat de la seva relació 
pedagògica i per jugar un paper modèlic 
davant dels seus col.legues van emetre 
una mitjana del voltant de quatre re
accions a la prestació per minut (Piéron, 
1983). Aquests mestres reaccionaven 
amb una freqüència major que els 
professors en pràctiques. 
L'augment de la freqüència de les re
accions no es relaciona directament 
amb l'edat. Depèn més de qualitats 
professionals adquirides que de simples 
dots pedagògiques. Freedman (1978) 
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assenyala que els alumnes professors 
reaccionen més sovint que els pro
fessors escollits a l'atzar. 
A més de la propensió natural o ad
quirida a reaccionar, la diferència entre 
dos contextos educatius pot tenir com 
origen els objectius proposats pels 
programes d'ensenyament. Si posem 
l'accent sobre l'adquisició d'habilitats 
esportives, probablement trobarem una 
proporció més alta de reaccions que si 
ens proposem un objectiu recreatiu. 

Posar en pràctica el "feedback" 
En quin moment hem de realitzar un 
feedback? Hi ha tres possibilitats: 

• Reaccionar mentre l'alumne efectua 
l'activitat. Sovint, aquesta passa 
desapercebuda per l'alumne, sobretot 
en esports col.lectius. 

• Donar la informació immediatament 
després de l'activitat. 

• Donar una informació retardada, 
quan es donen altres intervencions. 

Les dades que provenen d'un estudi 
experimental de l'aprenentatge posen 
l'accent sobre la necessitat de donar 
elfeedback després de l'activitat, tant 
si és una informació com un reforç. El 
més important és que el professor 
possibiliti que l'alumne repeteixi 
l 'habilitat per posar el pràctica la in
formació rebuda. 
Els plans habituals d'anàlisi utilitzats 
en l'estudi dels comportaments dels 
professors donen un marc de referència 
per emetre els diversos feedback. Re
cordem que aquesta varietat és una de 
les claus de l'èxit del feedback quan 
es considera que aquest ha de co
rrespondre a la prestació de l'alumne. 

Canviar el ''feedback'' 
La varietat s'articularà al voltant de 
l'objectiu, la direcció del canvi, la forma 
i el referent específic. 

L'objectiu del feedback. 
1. Avaluar la prestació. 
La manera més senzilla de reaccionar 
a la prestació d'un alumne consisteix 
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a avaluar-la. El professor l'informa amb 
una intervenció del tipus "Està bé" o 
"Està malament". 
Creiem oportú insistir sobre el fet que 
aquesta retroacció avaluadora només 
dóna un mínim d'informació a 
l'alumne; aquest no sap com modificar 
el seu comportament motor. Emetre 
moltes intervencions de caràcter 
aprovatiu afavoreix la creació d'un 
clima de suport a la classe, capaç 
d'enriquir la relació entre el professor 
i els alumnes. Un clima resultant 
d'intervencions negatives genera en
cara més condicions d'aprenentatge 
desfavorables. 
L'observació ens ensenya igualment 
que els que intervenen tenen el costum 
de justificar la seva intervenció de 
desaprovació, amb molta més fre
qüència que l'aprovativa. Aquesta pren 
sovint un caràcter estereotipat. Ens 
sembla recomanable variar la fre
qüentment si no es vol córrer el risc 
que aquesta perdi importància per a 
l'alumne. 

2. Descriure la performance. 
Aquesta descripció recorda els 
principals criteris de realització de 
l'activitat, compara la prestació de 
l'alumne amb un ideal o una per
formance que s'espera d'ell en 
aquesta edat. El professor pot des
criure el moviment efectuat per 
l'alumne de forma completa o només 
una part. 
Aquesta manera de reaccionar, des
criure la performance, comporta un 
problema per a l'alumne. Amb la 
descripció donada, s 'ha de referenciar 
al model existent i comparar la seva 
prestació a aquest. Però no tots els 
alumnes són capaços de realitzar aquest 
procés. 

3. Prescriure un canvi. 
El professor dóna una consigna que 
l'alumne haurà de respectar en una 
pròxima execució. El professor pro
posa, o imposa una solució. La pres
cripció posa l'accent sobre l'error a 
evitar. La reacció prescriptiva es revela 
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associada al major nombre de mo
dificacions dels comportaments motors 
als alumnes d'entre 12 i 14 anys 
(Piéron, 1982). 

4. Interrogar sobre la prestació. 
El professor pregunta a l'alumne sobre 
l'activitat per tal d'animar-lo a buscar 
els seus errors o els mitjans a posar en 
pràctica per corregir-los. 

Moltes vegades s'aconsella utilitzar el 
descobriment guiat en l'ensenyament 
de les activitats físiques. La reacció a 
la prestació sembla ser la millor ocasió 
d'utilitzar aquest mètode. Aquesta pot 
ser molt profitosa per a l'alumne en el 
coneixement qe l'especialitat, que li 
és absolutament necessària si busca la 
alta performance i la perfecció. No
saltres considerem la interrogació del 
conjunt de la classe o d'un grup de joves 
alumnes de vegades com una pràctica 
poc eficaç en la presentació de les 
activitats, i d'altres considerem que 
dóna un molt bon servei en una relació 
individual sobre la prestació de 
l'alumne i contribueix al seu des
envolupament. 
Identificant les respostes dels alumnes 
que havien rebut un feedback in
terrogatiu, hem notat una taxa par
ticularment elevada de modificacions 
en el sentit correcte. Aquesta cons
tatació es limita als alumnes de les 
classes terminals (Piéron, 1982). 
El procés de descobriment guiat, ben 
conduït, pot sensibilitzar l'alumne i 
ajudar-lo a percebre millor què falla 
en el seu comportament motor. La 
precisió de les preguntes és primordial 
si es vol ajudar en la seva recerca 
personal de perfeccionament. 
El procés requereix, evidentment, més 
temps que una simple prescripció o que 
una descripció. El professor ha de 
procurar, doncs, que aquesta marxa 
individual no interrompi gens la 
pràctica dels altres alumnes del ~p. 
Això exigeix una gran atenció per part 
de l'alumne sobre el moviment que 
realitza. Aquesta presa de consciència 
no és fàcil d'aconseguir. 
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5. Reaccionar de manera afectiva. 
Aquest tipus de reacció es distingeix 
de l'avaluació pel fet que vol, sobretot, 
animar i incitar a l'esforç; la direcció 
del canvi, la forma de reacció, el re
ferencial específic. 

Seguir el ''feedback'' 
Tant per al professor com per a 
l'alumne, mereix ser considerat ja que 
es desenvolupen aprenentatges motors. 
Com respon l'alumne a la reacció? Com 
es comporta el professor després d'una 
primera intervenció? 
D'una manera pràctica, es procu
rarà: 

• Utilitzar formes d'organització que 
permetin repeticions freqüents del 
moviment de tal manera que l'alumne 
pugui tomar a començar la seva ac
tivitat molt pot temps després d'haver 
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rebut elfeedback. 
• No canviar d'activitat immediatament 
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fit. 

En resum, perquè el professor sigui 
eficaç en matèria de feedback, ha de 
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performance, analitzar les causes de 
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Resum 

El que fa uns anys s 'ha posat de moda 
anomenar la "3~ edat" és el temps que 
s'inicia al final de l'edat madura i que 
té major relació amb un sentiment propi 
referent a manifestacions físiques, 
psicològiques i socials, que amb l'edat 
cronològica a la qual irremeiablement 
es refereix. L'anàlisi dels processos 
biològics, psicològics i socials ge
neralment estan força relacionats, i són 
complexos degut als trets diferencials 
de cada individu, dels seus antecedents, 
etc. i és realment difícil generalitzar. 
De quatre grans apartats que tracta 
l'article, el primer tracta de les re
percussions de l'envelliment sobre 
l'individu a nivell físic, psicològic i 
social; a continuació ofereixo una ex
plicació força acceptada sobre el perquè 
de l'aparició de la problemàtica de la 
tercera edat, i l'actual i cada cop més 
important marginació a la qual està 
sotmès aquest grup social. El següent 
apartat, específic sobre les activitats 
físiques, no pretén valorar els con
tinguts, sinó l'orientació d'aquestes 
tenint en compte la importància d'actuar 
sempre a nivell físic, psicològic i social, 
de forma paral.lela, i com a punt final 
de reflexió per a tots, es tracta la in
fluència de l'estil de vida sobre una 
major qualitat d'aquesta en edat 
avançada, oferint algunes correlacions 
obtingudes en estudis sobre lon
gevitat. 
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Paraules clau: senectut, vellesa, 
longevitat, acceptació de la ve
llesa, estil de vida, qualitat de 
vida. 

.... 

ASPECTES SOCIOLOGICS DE LES 
PRÀCTIQUES FÍSIQUES A LA 

TERCERA EDAT 

Introducció 

Les persones grans constitueixen avui 
dia una categoria social que és im
possible ignorar, encara que el seu 
estatus de jubilats les situa al marge 
de la població activa. I ja actualment 
i encara més en les properes dècades, 
la nostra serà una població en constant 
envelliment. 
Els processos d'envelliment es ca
racteritzen per una disminució de la 
funció i del rendiment, com també per 
una pèrdua de capacitat d'adaptació i 
reorientació dels òrgans. Fa uns quinze 
anys, parlar de gimnàstica per a la tercera 
edat era impensable. En primer lloc, per 
la manca d'informació i investigacions 
sobre el tema, i en segon lloc, per de
terminats prejudicis; però el temps ha 
canviat força i en el nostre estil de vida 
l'activitat física té una justificació i un 
sentit, ja que es té l'experiència que 
podem aconseguir una bona condició 
física a qualsevol edat amb un en
trenament adequat. 
Cal entendre l'activitat física en aquest 
col.lectiu no només com una activitat 
corporal sinó també com una forma 
sobretot de contacte social, de re
trobament amb un ritme de vida i ex
pansió lúdica, i fins i tot una manera 
de millorar davant nosaltres mateixos 
la nostra imatge. 
És una etapa en la qual és necessari 
reconèixer el propi cos, les seves re
accions, les respostes a l'exercici, etc., 
ja que tot això els canvia contínuament 
i és important que ho acceptin en la 
mateixa mesura que els afecta. 
Les activitats físiques tenen l'avantatge 
que les poden practicar la majoria de 
persones grans, sense discriminació so
cial ni obligacions materials. Permeten 

atendre els objectius que es poden pro
posar a la tercera edat: autonomia física, 
adquisició de noves relacions socials, 
plaer en un clima recreatiu, etc. 
L'esperança de vida és la mitjana 
d'anys que pot viure un home. Ac
tualment ja s 'ha arribat als setanta per 
a l 'home i als setanta-cinc per a la dona. 
Les raons d'aquest augment de l'es
perança de vida són d'una banda el 
descobriment d'una higiene correcta 
(Edat Mitjana), els avenços mèdics i 
la investigació sobretot farmacèutica. 
L'assistència a la vellesa no ha viscut 
el seu apogeu fins a una època molt 
recent, principalment per dos motius: 
el primer, pel nombre escàs de persones 
que arribava a edats avançades fins fa 
poc temps, i en segon lloc per la so
lidesa de la institució familiar, que feia 
que molts avis fossin atesos en la 
mateixa família sense plantejar-se la 
possibilitat de no fer el que gairebé es 
considerava una obligació ineludible. 

La realitat de la gent gran. 
Què comporta envellir 

Els processos biològics estan a l'arrel 
dels problemes però aquests tenen lloc 
dins uns contextos econòmics, polítics 
i culturals que estan relacionats i, per 
tant, reaccionen els uns sobre els altres 
de manera imbrincada. Generalment 
les adversitats, limitacions, malalties, 
etc., indueixen a un sentiment pes
simista i a la desesperació. Realment 
l'estat de la ment pot afectar el cos tant 
per millorar com per empitjorar (de 
forma similar a l'efecte placebo). 
L'objectiu és deixar de considerar 
aquesta etapa com una desorganització 
de funcions i conductes psicològiques 
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que precedia la mort, sinó com una vida 
deficitària amb peculiaritats pròpies. 
La personalitat bàsica de l'individu es 
manté durant tota la vida. Això fa pensar 
que la preparació d'una bona vellesa 
es fa durant l'educació i l'experiència 
de tota la vida. A mesura que avança 
l'edat, es tendeix a revelar canvis en 
els patrons afectius i intel.lectuals. Es 
respon amb més lentitud, es tendeix a 
l'egocentrisme i es crea una major 
dependència dels lligams familiars, com 
també la propensió al pessimisme més 
que a l'optimisme. S'adquireixen uns 
hàbits molt aferrats a la rutina, mostrant 
menys disposició a acceptar canvis. Pel 
que fa al comportament, hi ha una 
tendència general a reforçar les ca
racterístiques personals. 
Moltes vegades l'aparició d'una ma
laltia implica l' autoabandonament, la 
depressió, la desmoralització i això és 
molt important per a l'individu per la 
pèrdua de confiança i el pensament 
negatiu que es probable que ja no es 
tregui de sobre. 
Actualment ja es distingeix entre la 
tercera edat, a partir dels 65 anys, on 
s'arriba per imperatiu legal; i la quarta 
edat a partir de quan es produeix una 
notable pèrdua de l'autonomia al voltant 
dels 75 o 80 anys. 
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Sembla que alguns dels factors que 
influeixen sobre la longevitat són: 
• la nutrició 
• el control de pes 
• els hàbits en el consum d'alcohol i 

tabac 
• l'exercici físic 
• el descans 
• la manera de reaccionar a l'estrès. 
Sembla que hi ha una gran interrelació 
entre els factors físics, emocionals i 
socials, interaccionant els uns sobre els 
altres de forma recíproca. 

Trets caraderistks 
El cos està més exposat a les malalties 
i al desgast físic, encara que s'arribi 
a una etapa de major tranquil.litat i 
estabilitat en tots els aspectes. 
Es pot afirmar amb tota seguretat que 
aquest col.lectiu de gent té uns trets 
característics que defmeixen la per
sonalitat d'aquest grup social. 
En general es gaudeix d'una estabilitat 
social des de fa temps, si més no ja no 
hi ha cap possibilitat d'ascendir d' es
tatus com en el cas de l'edat adulta. 

El deteriorament intel.lectual 
Amb el que sí s 'ha trobat relació amb 
l'envelliment és amb l'alentiment de 
totes les conductes, de fàcil esment tan 
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sols amb el temps de reacció. També 
hi ha una pèrdua de memòria, en la qual 
se segueix la llei de Ribot, per la qual 
l'ancià perd abans les experiències més 
recents mentre que recorda les antigues; 
encara que se sap que això no és del 
tot degut a l'envelliment físic sinó a 
factors emocionals que amb ells juguen 
un paper molt important. També les 
habilitats perceptivo-motores de
mostren un declivi, que és molt im
portant si hi ha disfuncions cerebrals 
subjacents. 
Com a conclusió, l'estat cerebral 
causant del deteriorament no està re
lacionat amb l'edat cronològica per la 
qual cosa no cal esperar una disminució 
de la capacitat intel.lectual simplement 
pel pas del temps. En canvi sí està re
lacionat l'alentiment de les conductes 
amb el procés d'involució estructural 
i la funció cerebral. 

Canvis de personalitat 
Perd la confiança i l'estima en si 
mateix. Quant ja no té activitat pro
fessional, ni amics, el desposseeixen 
d'una part important dels seus recursos 
i de les seves capacitats físiques i 
intel.lectuals. Perd progressivament 
l'entusiasme i l'obertura d'esperit en 
els esdeveniments i les atraccions del 
temps present, i es replega en un 
conservadorisme excessiu, on no hi 
ha cap ideal ni novetats; és un pensar 
davant els esdeveniments "total, no 
em millorarà res", d'aquesta manera 
res no atrau, no serveix per alegrar
se. 
Cal diferenciar també els trets senils 
deguts a l'edat dels atribuibles al clima 
sòcio-polític viscut, com per exemple 
l'actitud d'estalvi respecte al tema 
econòmic. La introversió ha estat més 
ben demostrada en el sexe femení, si 
més no també sembla conseqüència 
d'altres factors no atribuibles del tot 
a l'edat. Alguns trets igualment es 
troben més en relació amb el declivi 
intel.lectual que no pas amb l'edat 
cronològica (dependència, conformitat, 
servilisme, prudència i necessitat 
d'ordre). 
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Condicionaments socials 
Moltes vegades no es troba una co
rrelació real amb l'edat cronològica sinó 
més aviat amb l'estat de funcionament 
cerebral. A més, moltes o quasi totes 
aquestes característiques estan con
dicionades per l' entom social viscut, 
en el qual encara es dóna més im
portància a l'edat. 
La jubilació suposa una data tràgica 
per a l'individu, en la qual una persona 
ha de deixar la seva activitat laboral i 
productiva de manera obligada, i en la 
majoria dels casos no està justificada 
amb la disminució real de les capacitats 
del subjecte. Soluciona un problema i 
en crea un altre. La jubilació suposa 
molts canvis en la vida del subjecte: 
en primer lloc, varia totalment la vida 
social de l'individu, a molts pràc
ticament l'elimina o almenys redueix 
en gran mesura els seus contactes so
cials; canvia radicalment el ritme de 
vida, augmenta de sobte el seu temps 
lliure, que d'altra banda no està acos
tumat a saber utilitzar a vegades in
crementat per una manca d'iniciativa, 
i no li proporciona generalment un 
gaudi millor de la vida sinó tot el 
contrari, en sentir-se improductiu li 
esdevé frustració i un sentiment de 
dependència. A més, generalment 
comporta una reducció dels ingressos 
econòmics, fet que comporta una dis
minució de la capacitat adquisitiva del 
subjecte, encara que tingui facilitats en 
alguns aspectes com transports, ac
tivitats culturals, medicaments, alguns 
avantatges administratius, etc., però que 
no compensen. És paradògic que la 
jubilació proprocionada per la protecció 
oficial, sigui una causa de mar
ginació. 
Els factors que més influeixen en aquest 
procés d'adaptació són l 'estat de salut 
física, l'autonomia econòmica, la in
tegració social i l'amplitud dels seus 
interessos. 
A la societat moderna no hi ha lloc per 
als ancians, els quals solen agrupar-se 
als carrers o a les places i formen au
tèntiques subcultures. En aquest marc 
on el desenvolupament científic i tec-
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nològic accelerat i la manca de sen
sibilitat per l'experiència i el co
neixement dels ancians, aquests 
s'arriben a creure el paper que els 
imposa la societat i se senten im
productius i inadaptats (això no és propi 
de l'edat, sinó que ho trobem també 
en altres col.lectius com en els joves 
en atur els quals tenen sentiments 
semblants que els fa apàtics i indolents; 
això demostra que la causa d'aquest 
trauma són les condicions socials). A 
més, quina qualitat de vida poden tenir 
els ancians si el 80% de les pensions 
no arriben al salari mínim in
terprofessional? Fins i tot ens podríem 
plantejar si la jubilació obligatòria no 
és altra cosa que una discriminació per 
raó d'edat. 
Finalment, la vida en un asil o re
sidència geriàtrica és el fmal de la vida 
de molts ancians. Això comporta la 
institucionalització de la vellesa en les 
societats industrialitzades que és pro
gressiu i sembla irreversible. Ac
tualment, la majoria dels ancians que 
viuen en asils són majors de 75 anys. 
Hi predominen els solters, de nivell 
econòmic baix, i el motiu d'ingrés sol 
ser manca d'integració familiar. 
Aquests consideren que la vida a la 
residència és poc estimulant, trista, 

monòtona i avorrida, motiu pel qual 
mostren un alt grau de frustració. Hi 
ha 2,49 places per cada 100 ancians, 
i moltes no reuneixen les condicions 
mínimes d'habitabilitat. Tot apunta a 
la necessitat de canviar radicalment 
l'estructura i el funcionament 
d'aquestes residències (canvi quan
titatiu i qualitatiu). 

La vida sexual 
La sexualitat juga un paper molt im
portant dins el comportament psi
cològic de l'ancià. 
Cal tenir molt en compte que la se
xualitat no és únicament geni tali tat, i 
que també és sinònim de vida sen
timental, expressió d'amor, com
partiment d'experiències, etc. En la 
sexualitat dels ancians predominen més 
els sentiments d'afecte i de tendresa 
que no pas l'amor carnal. En l'ésser 
humà la funció sexual no té només un 
caràcter de perpetuació de l'espècie, 
sinó que conté molts components 
d'amor, felicitat, etc. En els ancians, 
la funció sexual està força relacionada 
amb la personalitat dels implicats, amb 
la manera de pensar, de la capacitat de 
comunicació i també amb l'atracció 
física. És erroni pensar que els ancians 
no tenen tensió sexual: l'impuls sexual 
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és instintiu encara que sotmès a la in
volució fisiològica dels processos 
hormonals. 
La resposta sexual es pot mantenir fins 
a edats molt avançades, i la seva dis
minució pot venir motivada per la 
manca d'exercici, per la rutina o per la 
dificultat de trobar parella sexual, més 
que per les limitacions físiques. Però 
tant en els homes com en les dones els 
hàbits sexuals i la conducta sexual 
anterior estan en estreta relació amb la 
resposta durant la vellesa. Hi ha es
tadístiques que afIrmen que set de cada 
deu parelles fan l'amor amb tota re
gularitat. Ara bé, n'hi ha que mai no 
els ha satisfet i que fan de la vellesa i 
la malaltia la raó de l'abandonament 
total d'aquesta pràctica. 

Què hauria de canviar per millorar 
El major defecte es troba en l'estructura 
mateixa. El model biomèdic dominant 
actualment és cuidar la salut i tractar 
les patologies, no es tenen en compte 
ni els factors emocionals ni el trac
tament preventiu. Així s'arriba a unes 
implicacions psicosocials i ètiques més 
que biomèdiques. Les influències ge
nètiques o biològiques depenen en gran 
mesura de la presència o absència 
d'influències específiques d'estils de 
vida. Les polítiques parcials no canvien 
l'arrel del problema, per això no són 
solucions vàlides. Cal portar el canvi 
a tots nivells des de la conscienciació 
de la societat, fins a les mesures bu
rocràtiques que permetin una velles a 
més suportable. 
Des d'aquí fem algunes propostes per 
contribuir a millorar la situació 
d'aquestes persones: 

• Realitzar una exploració psicològica, 
amb variables com la responsabilitat 
personal en l'atenció de la salut i fer 
que la gent gran participi en les de
cisions que els afecten. 

• Crear agrupacions en comunitats; 
augmentar i millorar les residències, 
i fer que el servei a domicili no sigui 
només una alternativa sinó també un 
complement. 
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• Conscienciar-nos de la necessitat 
d'una sanitat preventiva i millorar 
l'educació de les atencions pròpies. 

• Optimitzar la influència del medi 
ambient sobre la salut. 

• Protegir fiscalment les famílies que 
atenen un ancià a casa. 

• Canviar l'actitud fIlosòfica. 

L'atel,1ció de la població jubilada és 
responsabilitat dels òrgans i de les 
institucions del nostre país. Actualment 
es tendeix a centrar l'atenció en les 
comunitats autònomes i els ajun
taments. Si bé les residències públiques 
ofereixen un millor servei quant a 
qualitat, a Espanya el 79,9% de les 
residències són privades i es troben en 
general en pitjors condicions. 
L'ancià no ha de sentir que els serveis 
que se li presten són de beneficència, 
ja que ell paga o ha pagat per aquests 
una contribució mentre treballava. 

Què pensa l'ancià d'ell mateix. 
Formes d'acceptar la vellesa 

Les persones quan envelleixen ten
deixen a pensar molt en elles mateixes 
i desenvolupen en aquest procés les 
característiques que els són pròpies. 
Quan això no és així, la seva visió pot 
resultar molt desenfocada. 
En el pla ideal, reconeixent i comprenent 
els canvis experimentats en els seus 
cossos i en les seves ments, els accepten 
fIlosòfIcament, fms i tot de vegades amb 
humor, sense intentar ocultar-los ni 
exagerar-los. D'aquesta manera eviten 
esperar massa o massa poc de si ma
teixos, o mostrar una amargura ex
cessiva per la seva decadència. Alguns 
continuen fent aquelles activitats que 
estan al seu abast i abandonen les que 
queden fora de les seves possibilitats. 
Poden experimentar nostàlgia però sense 
arribar a l'autocompassió. Aquestes 
personalitats poden considerar-se molt 
ben integrades i generalment el tracte 
amb elles és grat. Si més no, aquesta 
acceptació integral és més aviat ex
cepcional. 
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En contrast, molts acusen pro
fundament el seu envelliment i de
diquen fins i tot molt de temps a causar 
aquesta impressió quan no ho diuen 
obertament. La mirada es dirigeix al 
passat i senten enveja del vigor i dels 
èxits de la joventut, i l'amargor, la 
frustració i el mal humor augmenten; 
no tenen capacitat ni voluntat per 
canviar els hàbits, i a més no entenen 
per què moltes vegades són rebutjats. 
No fan cap intent per reconduir la seva 
vida, ni busquen noves motivacions 
que puguin fer més tolerable una vida 
d 'horitzons més limitats. Sembla que 
no es vulguin acceptar tal com són i 
que ho materialitzin amb una actitud 
conformista i d'autocompassió. 
Més positiva psicològicament és 
l'actitud d'aquells que es neguen a 
acceptar la senescència, i ho acon
segueixen comportant-se com si res 
no hagués canviat. Ocupen el seu temps 
i gaudeixen d'una forma o altra del seu 
oci. Si aquesta actitud es porta a límits 
exagerats deixa de ser positiva per caure 
en l'absurd, ja que ignorant la realitat 
de l'envelliment el que fan és en
ganyar-se a si mateixos, i quan es veuen 
realment incapacitats encara ho ac
cepten menys i recauen psicològica
ment de forma total. 
La posició oposada és la decididament 
pessimista, poc realista, també molt 
corrent. Fins i tot en edat primerenca, 
en jubilar-se en una edat anticipada, 
es consideren improductius, in
necessaris, creuen que no poden fer una 
vida normal, que ha arribat I 'hora de 
fer marxa emere i es pensen que l'edat 
implica incapacitat i que el seu destí 
és patir alguna malaltia. El següent pas 
és esperar el final. En realitat estan 
subestimant les seves capacitats hu
manes normals. Al cap del temps 
s'adonen de com estaven de bé fa uns 
anys però llavors ja no hi ha res a fer, 
i així contínuament per la qual cosa 
viuen sempre amargats pensant el que 
haguessin pogut fer. Adopten una ac
titud de pessimismes intransigents com 
a excusa per no fer res, especialment 
aquelles tasques que no els agraden. 
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És important observar el canvi sobtat 
de l'optimisme i la independència cap 
al pessimisme i la subjecció als altres. 
Això comporta un canvi en la per
sonalitat o una malaltia i és un moment 
molt delicat perquè poden no tomar a 
recobrar l'optimisme. 
No gaire distanciada d'aquest pes
simisme irracional està una altra postura 
que és la merament passiva, aquella en 
què l'ancià es limita a acceptar que la 
senectut representa immobilisme i 
acceptació d'ajut com a dret natural. 
A mesura que avança l'edat aquesta 
postura és més normal. Si es dóna en 
edats primerenques la causa és una 
conducta pessimista, de sobreprotecció 
presa erròniament per la població més 
jove. És normal que qui ha buscat suport 
tota la vida en els altres ho faci amb 
més insistència a mesura que li minven 
les possibilitats. 
Un nombre petit porta el seu "des
amparament" de forma agressiva i 
exigint l'atenció i l'ajut per la seva 
condició d'ancià. fins i tot estant en estat 
satisfactori. Argumenten que han criat 
els fIlls i que ara els toca a ells ser 
cuidats. Com a conseqüència, si no 
obtenen el que creuen que els és un dret 
s'amarguen i creen situacions com
prometedores. Possiblement aquestes 
persones estan criades en famílies moh 
severes, quasi tiranes, en la qual d'in
fants servien els pares, d'adults devien 
cuidar els vells i els fills, per tant, han 
viscut una vida dedicada al servei dels 
altres i ara exigeixen el mateix cap a 
ells. 
El quadre més depriment el donen les 
persones que no accepten enfrontar-se 
a les dificultats de la vida. ni a cap tipus 
de responsabilitat No reben obligacions 
de ningú, es tanquen en elles mateixes 
i són incapaços de fer el mínim esforç 
ni pel seu propi bé. Sembla que deixin 
per als altres la solució als seus pro
blemes. Generalment aquesta postura 
va acompanyada de trastorns mentals, 
que de vegades fa que es comportin com 
a nens egocèntrics. Això generalment 
arriba com a reacció davant el que els 
desagrada, com el fet de ser totalment 
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dirigits, per això la seva "dimissió" és 
una manera de venjar-se. 
Finalment la postura més agradable és 
la que mostren les persones d'edat 
avançada, que tot i trobar-se en estat 
de disminució, accepten amb op
timisme les adversitats, s'interessen 
pels altres, accepten ser ajudats si cal 
i només en aquest cas, i s'esforcen per 
mantenir la seva independència al 
màxim. 

La qüestió social i l'activitat 
'íska 

Els principals problemes de la tercera 
edat segons Krief són els següents: 

econòmics 
mèdics 
solitud 
rebuig familiar 
marginació social 
manca de residències 
manca de clubs 
d'altres 

46,3% 
43,0% 
26,6% 
11,5% 
5,9% 
5,6% 
3,6% 
7,5% 

A Espanya el tema econòmic és el que 
preocupa un percentatge més elevat 
de població, mentre que a Europa 

ABANS L'ÈPOCA INDUSTRIAL: 

Poc desenvolupament social 
Pocs arribaven a ancians 

aquest és minoritari. (La pensió mitjana 
a Espanya és de 40.000 ptes. mentre 
que a França és de 120.000.) 
Així doncs en la nostra tasca cal ser 
conscients del valor social i co
nèixer tots els factors que incideixen 
en la condició d'aquests, juntament 
amb els drets i les necessitats que 
els permeti tenir una vida més dig
na. 

Els vels: un grup social marginat 
La ruptura cultural ha arribat a Espanya 
amb retard però d'una manera molt 
brusca. Les víctimes més patètiques 
d'aquest fenomen han estat les que van 
viure la infantesa en un medi rural molt 
tradicional; que moltes vegades perdien 
les arrels amb l'emigració forçosa i han 
d'acabar els seus dies envaïts per la 
nostàlgia i en un medi urbà cada vegada 
més hostil i despersonalitzat. 
El procés d'urbanització (no atribuible 
només a qüestions espaials, ni reduible 
sols a les ciutats), incideix en les tres 
instàncies fonamentals de l'estructura 
social: econòmica, política i ideològica, 
redefineix la vida de tots els éssers 
humans i de tots els grups que com
ponen la societat actual, donant lloc 
a una forma de vida amb valors, re-

--. . 
FUNCIÓ: TRANSMETRE CULTURA 

+ VALOR SOCIAL (Estatus) 

EN L'ÈPOCA INDUSTRIAL: 

Valors socials en funció de l'estatus econòmic i la capacitat productiva --. --. ~ 
DESORGANITZACIÓ SOCIAL 

+ + + ANCIANS: ~rdua de valors socials 

+ 
SUBMÓN MARGINAL 
(Relacions de dependmcia) 

FONT: Seminari M Activitat fisica en la tercera edat" INEFC·LIeida 
Any 1990, no pub1ica1 

Quadre. La vellesa: IIIICI problemàtica social de rera postlndlstrlal 
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lacions socials, matrius d 'organització 
i de transformació pròpies. 
Com a conseqüència d'aquesta realitat 
la població passiva ha augmentat res
pecte de l'activa (que en definitiva és 
la que aporta els mitjans econòmics), 
complicant d'aquesta manera el pro
blema. Són molts els canvis socials dels 
darrers temps que van en contra dels 
vells, d'entre els quals destaquem els 
següents: la disgregació de la unitat 
familiar (accés de la dona al món la
boral), l'extinció del patriarca com a 
factor aglutinador, la reducció de la 
família "tipus", la disminució de la 
natalitat (envelliment de la població), 
la crisi econòmica i la política d 'ha
bitatges, concebuda per allotjar ex
clusivament una parella amb dos 
fills. 
Tot això influeix directament sobre 
l'estil de vida de tota la població, de 
forma directa i indirecta, incloint-hi 
també els ancians. També cal criticar 
la tendència actual a ocultar als infants 
la vellesa, sobretot si és desagradable, 
possiblement fruit de la por dels adults 
a la pròpia vellesa. 
En les cultures tradicionals, els ancians 
eren els dipositaris del saber i els en
carregats de transmetre'l, tot estava 
muntat en benefici dels vells i el seu 
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poder provenia de la capacitat de 
transmetre la propietat. 
La resposta dels poders públics ha estat 
pràcticament nul.la, només fms fa re
alment molt poc temps no han iniciat 
tímidament una conscienciació del 
problema i com en molts camps la 
iniciativa privada i les institucions 
religioses han estat fms ara les que han 
resolt parcialment el problema. 
De fet els vells tenen unes característiques 
socials molt concretes i diferenciades, les 
tres més bàsiques són l' ai1lament, els pocs 
recursos i els problemes de salut. 
El temps lliure del jubilat hauria de ser 
temps de repòs, de diversió o de dis
ponibilitat; en canvi la jubilació es viu 
més sovint com una època de de
cadència, de solitud i d'exclusió. Hi ha 
uns trets diferencials molt clars: des
apareix el temps productiu o de treball, 
el temps sòcio-cultural davalla con
siderablement i el temps psicobiològic 
fluctua entre les mancances i les al
teracions. Fins fa uns anys l'ancià 
ocupava la major part del temps a la 
feina, i en el poc temps lliure que tenia 
buscava descans i diversió per poder 
continuar produint; per això quan es 
jubila viu una crisi provocada per la 
ruptura del binomi "producciÓ-Consum". 
La capacitat real del temps lliure au-
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tocondicionat o del temps realment lliure 
es planteja en uns termes caòtics pel 
propi subjecte, amb totes les condicions 
desfavorables. 
Actualment sembla que s'organitzen 
més activitats recreatives i lúdiques per 
a la tercera edat. De fet a Europa i als 
Estats Units, els vells són la classe 
ociosa per antonomàsia; ara bé, això 
només és veritat en aquells que gau
deixen de bona salut, de recursos 
econòmics acceptables i d ' uns nivells 
d'instrucció mitjans o superiors: aquest 
col.lectiu social és qui millor segueix 
el model òptim d'activitats. 

Les pràctiques esportives a la 
senedut 

El nivell de pràctica en ancians encara 
és ridícula, malgrat que comença a ha
ver-hi una conscienciació general sobre 
el tema. Però pensem que més d'un 60% 
no té absolutament cap limitació física 
per practicar exercici (i gran part de l'altre 
40% es podria adaptar a l'activitat) i tan 
sols aproximadament un 3% ho fa amb 
certa assiduïtat; això demostra que hi ha 
molts altres factors a part dels fisiològics 
que condicionen el nivell de pràctica 
d'activitat física, com per exemple tenir 
un nivell educatiu pobre, la manca de 
facilitats i oportunitats de practicar durant 
l'edat adulta, la manca de temps lliure 
motivada per les responsabilitats fa
miliars i professionals (també durant 
l'edat adulta), etc. 
Els motius que donen per realitzar 
esport són quasi exclusivament de tipus 
higiènico-preventius o profilàctics, 
encara que també s 'hi poden trobar 
algun sentit d' orgull (ofereix la pos
sibilitat de valorar-se, sobretot en ac
tivitats competitives), de sociabilitat 
(forma d'ocupar el temps lliure que no 
saben què fer en companyia), d'hàbit 
i per què no de la moda. 

Les activitats esportives a la 
tercera edat 
Així doncs, a l 'hora de planificar ac
tivitats per a aquest grup social cal tenir 
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en compte dos factors primordials: 
quins esports s 'han de practicar a la 
vellesa i a qui van dirigides aquestes 
activitats. 

Quins esports es poden practicar 
a la vellesa 
Tota pràctica esportiva ha de buscar 
una incidència global i integral, i sabem 
que cada tipus d'activitat i esport té unes 
característiques i repercussions molt 
diferents. Així, en primer lloc, cal 
pensar en una oferta molt àmplia i 
variada. A més, cal orientar cada ac
tivitat variant-la per tal d'amotllar-la 
als nostres interessos específics, amb 
la qual cosa podem arribar a canalitzar 
moltes possibilitats en funció del grup, 
les circumstàncies, les necessitats, les 
possibilitats, etc. Gairebé qualsevol 
modalitat d'esport o activitat, adaptant 
el seu reglament respectiu pot ser 
aprofitada per ser realitzada a la tercera 
edat. 

A qui van dirigides aquestes ac
tivitats 
Cal actuar de manera integral influint 
en tots els sistemes de l'organisme com 
a sistema global. Sabent i controlant 
en tot moment els riscos que pot tenir 
l'activitat. 
La tercera edat comprèn un gran ventall 
d'edats i de gent, per tant tractem amb 
un grup molt heterogeni. Així doncs 
cal conèixer no només els con
dicionaments biofísics i psicosocials, 
sinó també el nivell inicial de les per
sones amb què treballem i adaptar totes 
les pràctiques a la seva preparació i al 
seu ritme. En principi, l 'heterogeneïtat 
ve determinada per l'edat (cronològica 
i biològica), pels antecedents esportius 
pel nivell sòcio-cultural (educació i 
experiència en activitats físiques, in
formació dels beneficis de l'activitat 
física, etc.), pels antecedents patològics 
osteoarticulars (artrosi, osteoporosi), 
càrdio-vasculars (cor, artèries, venes), 
broncopulmonars (asma, bronquitis 
emfisema) i dismetabòliques (diabetis, 
obesitat, colesterol). És important que 
coneguin els senyals d'alarma, 
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l'exercici ben adequat i programat quasi 
mai està contraindicat. 

L'exercici físic per a la tercera edat 
És obvi que l'esport és un medi ex
cel.lent per aconseguir un elevat grau 
de cansament físic en aquesta societat 
moderna on l'esforç físic normalment 
requerit per les activitats quotidianes 
del vell no arriba a l'òptim orgànic que 
necessita el cos. Com ja hem dit, és 
molt discutible la degeneració real 
produïda per l'edat biològica i el pro
duït per la manca d'estimulació sobre 
els sistemes corporals. No hem 
d'oblidar que la inactivitat atrofia els 
òrgans. 
Amb la jubilació i el canvi de ritme de 
vida hi ha el perill de no saber ocupar 
el temps lliure que tenim. Si es tenen 
iniciatives o s'està ben orientat no 
costarà gaire aprofitar-lo per realitzar 
moltes activitats que en l'etapa pro
ductiva no es podien realitzar per manca 
de temps. És curiós observar que hi ha 
una gran coherència entre les pautes 
d'activitat física en els ancians 
d'ambdós sexes: en general es con
tinuen practicant activitats semblants 
a les que practicaven en la joventut. 
I l'exercici físic no és una cosa més 
d'entre totes les altres; és una cosa 
primordial i insubstituible, necessària 
per gaudir de bona salut. Tots sabem 
que l'organisme necessita funcionar 
per conservar l'eficàcia, i l'exercici 
físic ben plantejat actua pràcticament 
sobre tots els nostres sistemes i ca
pacitats. 
A part dels avantatges físico-biològics 
de la pràctica esportiva, també podem 
apuntar com a avantatges psicosocials 
els següents: l'activitat física incita a 
sortir de la solitud; ensenya a descobrir 
l'ús del cos i a prendre consciència de 
les possibilitats i l'acceptació dels lí-

:mits; fa que el vell se senti útil ja que 
se sol.licita la seva participació dins 
un nou sector d'activitat de caràcter 
social; millora l'autonomia física i 
social, trenca amb el rol en la família 
o lloc de residència per passar a te
nir-ne un altre més dinàmic, dóna una 

nova condició social; és una manera 
de tenir llibertat d'elecció, una cosa 
per fer, una il.lusió (comprar-se ma
terial, arreglar-se abans d'anar a 
practicar, etc.); és important que l'ancià 
aprengui a "re-conèixer" el seu cos ja 
que es troba en un procés de canvi 
continu (igual que durant l'ado
lescència), això ajudarà no tan sols a 
minvar aquests canvis involutius, sinó 
també a acceptar-los en la mateixa 
mesura que van succeint i els va ex
perimentant. 
Finalment i adreçat a aquells que tre
ballen com a organitzadors, animadors 
físics, etc., per a la tercera edat, hauran 
de tenir en compte els següents as
pectes: 

• La globalitat: atenent les mancances 
anomenades, no seran adequades 
aquelles propostes que girin al voltant 
d'una única motivació, com tampoc 
oferir aspectes que estiguin lluny de 
la realitat o dels problemes específics 
d'aquest col.lectiu. 

• La referència social: l'ancià és un 
home que ha perdut el seu grup social 
de referència (per omissió o per in
satisfacció) i necessita imperativa
ment una relació social on tingui una 
part de compromís, on manifesti els 
seus parers, expressi els seus sen
timents,cetc. 

• La qualitat de vida: calentendre que 
amb una activitat esporàdica no mi
llorarem la qualitat de vida, ni amb 
una setmana de vacances, sinó amb 
el resultat d'unes activitats que pro
voquen uns hàbits que serveixen per 
augmentar el bagatge cultural de la 
persona. A l'hora d'oferir activitats 
cal pensar en l'accessibilitat, la mo
tivació per l'activitat, el benestar, 
etc. 

La influència de l'estil de vida 

És clarament evident que les variables 
psicosocials i les pràctiques d'estil de 
vida establertes ja en l'adolescència són 
factors singulars de previsió molt 
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significatius sobre la salut en l'edat 
adulta i la longevitat, i fins i tot sobre 
la naturalesa de l'experiència de la mort; 
pràcticament se superposen als factors 
genètics i biològics. 
Fins i tot molts sostenen la teoria que 
el que fan molts aspectes fins i tot 
biològics, genètics, psicològics, in
terpersonals i socials, és actuar sobre 
els estils de vida. És a dir que analitzant 
aquests estils en cada individu podrem 
conèixer la seva realitat. 
L'estrès governa els estats de salut i 
malaltia, i hi conflueixen molts altres 
aspectes físics, psicològics i socials. 
Disminueix la capacitat d'adaptació 
de l'individu i prediu un envelliment 
accelerat. 
L'estil de vida és el factor de previsió 
més precís. Extraient variables ge
nètiques, mèdiques i psicosocials s 'ha 
vist que aquestes últimes són les 
principals. 
D'altres correlacions obtingudes en 
diverses investigacions, cal assenyalar 
les següents: les persones casades que 
continuen juntes viuen més temps que 
els solters vidus o els divorciats; les 
actituds religioses positives coin
cideixen amb la felicitat, sensació 
d'utilitat, cooperació i longevitat; 
mantenir-se actives físicament i men
talment, ser creatiu i gaudir de la vida 
és signe de més bona salut i sensació 
de benestar; les persones no ins
titucionalitzades, amb alt grau d'ocu
pació, de renda més elevada, amb un 
nivell d'educació més elevat, major 
activitat social i més satisfacció vital 
tenen més esperança de vida; els jubilats 
actius visiten el metge una mitjana de 
4,1 vegades i els que no saben què fer 
ho fan amb una mitjana de 7,1. 
En resum, la productivitat, l'equilibri 
psicològic i la satisfacció general davant 
la vida són factors essencials en l'in
crement de l'esperança de vida. 
El sexe està íntimament relacionat amb 
l'estil de vida i la longevitat: les dones 
tenen més esperança de vida que els 
homes. No s'ha de buscar la causa en 
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aspectes genètics ni biològics sinó que 
tots dos sexes tenen valors culturals 
molt diferents. Aquesta diferenciació 
per raons de sexe es fa palesa en els fets 
següents: l'índex de suïcidis és més alt 
en els homes; aquests també pateixen 
més accidents, especialment els de 
trànsit; de la mateixa manera hi ha més 
homes afectats per cirrosis hepàtiques 
(ingestió d'alcohol), càncers d'òrgans 
respiratoris i emfisemes (tabac). 
Sembla que en edats encara no gaire 
avançades els factors psicosocials són 
els que determinen la longevitat i en 
els molt vells les característiques so
cials perden la seva potència en favor 
de les variables biològiques. (Encara 
que les barreres econòmiques a les 
atencions mèdiques són menors). 
Les principals diferències estan més 
relacionades amb la conducta i el rol 
en la societat que amb l'herència bio
lògica. Està per veure si l'actual ten
dència dels canvis en els models de 
comportament com el fet que les dones 
facin feines fins ara restringides als 
homes afectaran l'ordre social sencer, 
faran variar els índexs d'esperança-de 
vida i equilibraran la diferències actual 
entre sexes. 

La influència psicosocial i la 
naturalesa de la mort 
Igual que els factors psicosocials po
sitius determinen una salut òptima i la 
longevitat, les influències negatives 
poden atraure una mortalitat prematura. 
Com en molts altres casos, la mort no 
és un fenomen aillat, en el context d'una 
vida plena de significat no necessita 
ser una font de temor desordenat. El 
que realment es tem no és la mort sinó 
una vida absurda i sense significat. 

Perspectives per al futur. 
Conclusions 

Per millorar la salut i allargar l'esperança 
de vida cal incidir en el canvi de l'estil 
de vida, dels factors sòcio-econòmics 

MOTRICITAT HUMANA 

i del medi ambient, més que no pas en 
el sistema de cures mèdiques; en altres 
paraules: incidir més en la qualitat de 
vida que en la quantitat de vida. 
La jubilació no és el fmal, hom deixa 
de ser productiu però no pas actiu. Cal 
continuar conreant l'oci, la in
tel.ligència, etc. 
Actualment estem en un estat de 
transformació important, evidenciat 
de forma múltiple: moviments eco
logistes, antinuclears, de potencials 
humans, d'alliberament "gay", de drets 
de la dona, etc., que suggereixen una 
tendència evolutiva i, el que és més 
important, un canvi en l'estil de vida 
humana. 
L'ancià no neix sinó quan es fa i no 
podem canviar, justament que es fa 
més tradicional, els hàbits de vida que 
ha arrossegat tota la seva existència. 
La vellesa és previsible i preparable, 
i cal educar-la perquè quan arribi l 'hora 
se sàpiga com actuar, què fer, etc., és 
molt important anar preparant el terreny 
molt abans. 
Cal que els ancians aprenguin a valorar 
menys els diners i més el temps: temps 
de viatjar, d'aprendre, de dedicar-se 
a nous interessos, fer noves amistats, 
etc. 
Els ancians cada vegada són més joves, 
viuen més anys i són més forts, més 
cultes, més conscients i més exigents. 
Fins i tot hi ha qui diu que la rebel.lió 
dels ancians serà la gran revolució 
cultural del segle XXI. És de desitjar 
que amb l'augment del nivell cultural, 
econòmic i sanitari, la millor qualitat 
de vida, etc., les persones grans d'aquí 
a 20 anys no responguin al concepte 
tradicional i estereotipat dels "vells" 
de les generacions anteriors, la majoria 
es podrà mantenir més sana físicament 
i psicològicament i serà activa i pos
siblement independent. Aquesta in
dependència, molt lligada al futur 
econòmic, podrà aguantar-se sobre 
quatre pilars: la pensió personal, la 
seguretat social, l'estalvi i l'ocupació 
laboral ocasional. 
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Resum 

Amb aquest estudi tractem d'observar 
els efectes diferencials produïts per 
l'aplicació d'un programa analític i un 
altre de global al llarg d'un curs escolar. 
Aquests efectes han estat contrastats 
mitjançant els registres obtinguts en 
una sèrie de proves motores que tracten 
de mesurar les diverses qualitats fí
siques. En l'experiment van participar 
90 subjectes de 10 i 11 anys dividits 
en dos grups experimentals i un de 
control. Es va utilitzar un disseny 
multigrup amb mesures pre i post
tractament. Els resultats mostres di
ferències significatives en els dos grups 
experimentals, les quals són més 
apreciables en el grup de treball analític 
per a les qualitats físiques condicionals 
i en el grup de treball global per a les 
coordinatives. 

Parauks clau: Educació Física, 
qualitats físiques, edat escolar. 

Introducció 

Aquest estudi vol verificar els efectes 
de dos tractaments diferents en la 
condició física dels nens, per a això hem 
utilitzat un dels cursos possiblement 
més problemàtics de l'EGB, con
cretament 6è curs. Considerem con
flictiva aquest etapa a causa de les di
ferències en l'edat biològica dels 
subjectes, donat que metre uns es troben 
en el període pre-puberal uns altres 
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EFECTES DE L'APLICACIÓ D'UN 
PROGRAMA ANALÍTIC I UN 

ALTRE DE GLOBAL EN SUBJECTES 
EN EDAT ESCOLAR 

estan en la puberal, i han de començar 
el desenvolupament. Sota aquesta 
perspectiva el treball de la classe 
d'Educació Física hauria de ser in
dividualitzat, però donades les con
dicions habituals, quant al nombre 
d'alumnes, material, etc., resulta molt 
difícil la consecució d'aquest ob
jectiu. 
No obstant això, en el període pre
puberal comença el desenvolupament 
de la motricitat analítica, per superació 
del globalisme preescolar, sent el nen 
capaç de dividir una conducta pròpia 
en els seus components (per exemple, 
fases d'un gest) (Oña, 1987). En base 
al que s 'ha exposat, podríem dir que el 
treball analític pot tenir efectes positius 
per a l'aprenentatge motriu. D'altra 
banda, l'etapa pre-puberal és bàsica en 
l'adquisició d 'habilitats motrius, i molts 
autors la consideren l'edat d'or de 
l'aprenentatge gestual (Delgado, 1992; 
Martín, 1990; Weineck, 1983) això es 
deu, fonamentalment, a la capacitat que 
s'observa per adquirir noves habilitats 
gestuals molt ràpidament (Hahn, 1988; 
Meinel, 1977). 
En el període puberal es produeixen 
canvis importants biològics i d' es
tructura, la qual cosa suposarà l'en
dinsament en un període d'inestabilitat 
que trenca el guanyen control i equi
libri corporal que havia representat el 
període anterior (Oña, 1987), cosa que 
provocarà un retrocés en les capacitats 
físiques coordinatives (Meinel, 1977; 
Manno, 1991) no obstant això, els 
gestos simples, habitualment practicats 
i ja automatitzats romanen estables 
(Meinel, 1977). En oposició, excepte 

certes fluctuacions, s'observen millores 
tant en les capacitats físiques con
dicionals (força, velocitat, resistència 
i flexibilitat) (Manno, 1991; Oña, 1987; 
Ribas, 1990; Weineck, 1983), com en 
la motricitat analítica (Oña, 1987; 
Weineck, 1983). 
En base al que hem exposat, la co
ordinació, com a sinònim d'apre
nentatge gestual, hauria d'ocupar un 
lloc rellevant dins de les sessions durant 
el període pre-puberal (Martín, 1992; 
Meinel, 1977; Weineck, 1983), donat 
que si no s'aconsegueix un alt nivell 
d'aprenentatge en certes habilitats 
complexes, difícilment es podrà 
aconseguir en el futur (Hahn, 1988; 
Martín, 1990; Meinel, 1977). En el 
període puberal Weineck (1983) 
aconsella que, de forma provisional, 
es realitzi una restricció en l'en
trenament de les qualitats físiques 
coordinatives per a l'adquisició de 
gestos comlexos, tanmateix, Meinel 
(1977) propugna la consecució de la 
consolidació del desenvolupament 
gestual i les tècniques esportives ja 
adquirides. 
Una altra qualitat que no s 'ha d'oblidar 
és la velocitat (Martín, 1992), ja que 
en aquesta edat el desenvolupament 
biològic del nen presenta òptimes 
condicions per a aquest tipus de tre
ball, ja que hi ha un gran desenvo
lupament de la velocitat gestual 
(Delgado, 1992; Cratty, 1982; Hahn, 
1988), i els temps de reacció són molts 
semblants als dels adults (Bravo, 1987) 
i la velocitat dels moviments angulars 
superiors als adults (Weineck, 1983). 
Aquesta darrera afirmació l 'hem 
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arribat a comprovar en un estudi re
alitzat recentment (Martín, 1992). 
D'altra banda, s 'ha observat que els 
guanys màxims d'aquesta qualitat es 
produeixen al final del període pre
puberal (Hahn, 1988; Meléndez, 1989) 
i que al contrari que en etapes posteriors 
la millor en velocitat és independent 
de la talla dels subjectes (Asmussen, 
1974). Aquesta troballa es va interpretar 
com el resultat d'una millora deguda 
a la maduració experimentada pel sis
tema nerviós que significava una mi
llora coordinació. 
La flexibilitat manté un alt nivell fins 
al fmal del període pre-puberal (Grosse, 
1988; Martín, 1990; Porta, 1985), tot 
i que sembla que hi ha diferències entre 
les diverses articulacions (Alter, 1990; 
Hahn, 1988; Manno, 1991). El període 
pre-puberal és considerat un període 
crític durant el qual s'observen els 
majors beneficis amb l'entrenament 
d'aquesta qualitat (Alter, 1990), i és 
important intensificar el treball en 
aquesta etapa (Delgado, 1992; Grosser, 
1988; Hahn, 1988; Hemandez, 1981; 
Martín, 1989), donat que la velocitat 
d'avanç no seria la mateixa si s'inicia 
l'entrenament en edats posteriors, ni 
tampoc s'obtindria una millora com
pleta (Alter, 1990). 
Tanmateix, a l'inici del període puberal, 
a causa de la producció d'andrògens i 
a l'augment del to muscular i de la 
hipertròfia provocada per aquests, 
disminueixen significativament l'am
plitud dels moviments (Grosser, 1988; 
Martín, 1990; Porta, 1985). 
Hi ha d'altres qualitats que podrien, 
almenys sota alguns aspectes, con
siderar-se problemàtiques en aquestes 
edats, com són la força i la resistència. 
En la primera d'aquestes s'aconsella 
que les càrregues no siguin superiors 
al pes corporal (Hemandez, 1981) i que 
es desenvolupin bàsicament la força 
explosiva i la força resistència (Del
gado, 1992; Martín, 1990), oblidant el 
treball sistemàtic dels altres dos tipus 
de força, com també les càrregues 
màximes (Hahn, 1988; Manno, 1991; 
Martín, 1990; Meléndez, 1989). 
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D'altra banda, la manca de l'hormona 
testosterona, sobretot si els nens es 
troben en el període pre-puberal, 
impedeix que amb l'entrenament es 
produeixi hipertròfia muscular (Me
léndez, 1989; Peltembourg, 1984; 
Ribas, 1990), amb la qual cosa 
s'aconsegueix, lògicament, amb 
l'entrenament sistemàtic inferiors 
efectes que en etapes posteriors 
(Grosse, 1988). Cal buscar la seva 
causa a la millora de la coordinació 
del moviment (Grosser, 1988; Hahn, 
1988). Tanmateix, en aquest sentit 
existeixen resultats contradictoris, 
mentre Hettinger (citat per Meléndez, 
1989) (Meléndez, 1989) confirmava 
la hipòtesi anterior utilitzant com a 
variable dependent la mesura de la 
força isomètrica Pfeiffer et al. (1986) 
van observar en el seu estudi que els 
nens pre-púbers experimenten els 
majors guanys en força relativa, seguit 
dels púbers i postpúbers. Malgrat això, 
aquestes darreres troballes no són 
necessàriament antagòniques amb les 
anteriors, donat que es podrien jus
tificar al.legant que en l'etapa pre
puberal el guanyen força no es cor
respon amb un augment del pes 

muscular, provocant per aquesta raó 
un major índex de força relativa. 
Pel que fa a la resistència, s 'hauria de 
tenir en compte que el nen, respecte 
de l'adult, té un cor al voltant d'un 70 
o un 80 % més petit (Anitua, 1970), 
hi ha un major increment de la mus
culatura que de les dimensions i el 
volum el cor (Macek, 1970), les pul
sacions basals són al voltat d'un 20% 
més altes, la resposta cardíaca davant 
d'un esforç és molt superior (Manno, 
1991; Palgy, 1984), i el llindar anae
ròbic és més elevat (Hahn, 1988; 
Meléndez, 1989), cosa que pot indicar 
una menor capacitat de generar energia 
anaeròbicament (Hahn, 1988; Rowland, 
1990). La via anaeròbica làctica està 
condicionada per l'existència en la 
cèl.lula muscular d'enzims glucolítics, 
els quals a penes s'observen en nens 
d'aquest edat (Rius, 1989; Ribas, 1990; 
Rowland, 1990), i, per tant, és difícil 
que el nen treball i en anaerobiosi. 
Amb esforços de molta intensitat es 
poden aconseguir millores en la ca
pacitat anaeròbica dels nens (Rowland, 
1990), però en realitzar aquest tipus 
de treball s 'han observat augments 
desproporcionats d'un grup d'hor-
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mones anomenades catecolamines fms 
a índexs que són considerats per
judicials per a la salut (Ribas, 1990; 
Rius, 1989). 
En base al que s 'ha dit, el des
envolupament de la resistència en 
aquestes edats, donada la manca de 
capacitat del nen per a la utilització de 
les vies anaeròbiques, s 'ha de basar en 
el treball aeròbic, almenys en la ini
ciació, començant amb la capacitat 
aeròbica fms anar progressivament 
introduint la potència aeròbica (Del
gado, 1992; Martín, 1990; Martín, 
1992). 
Com ja hem apuntat anteriorment, els 
nens d'aquesta edat semblen tenir una 
bona capacitat per a l'aprenentatge 
seguint procediments analítics, però 
mitjançant aquest tipus de treball 
s'estimula escassament la motivació 
(Singer, 1986), i aquesta, sobretot en 
aquestes edats, és un factor essencial 
per a l'aprenentatge d'habilitats i mi
llora de les capacitats físiques del 
subjecte (Schmidt, 1988; Singer, 1986), 
per tant, es podria considerar necessari 
buscar el manteniment de la motivació 
en el nen, i és aconsellable la pre
sentació del treball en forma de joc 
(Martín, 1992; Triga, 1989; Singer, 
1986; Bhizquez, 1986; García, 1982; 
Moor, 1981; Elkonin, 1980; Hetzer, 
1978; Leif, 1978). 
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En el nostre estudi tractem d'observar 
quin dels dos sistemes plantejats 
anteriorment és més efectiu per al 
desenvolupament de les capacitats 
físiques. Per això, es van fer servir 
dos tractaments diferents: (a) un basat 
en un procediment analític, emprant 
un treball de condicionament físic i 
els mitjans i mètodes d'un esport 
específic, en el nostre cas atletisme, 
i (b) un altre en el qual es plantegen 
les activitats en forma global i 
s'executaren la majoria en forma de 
joc. 
Per poder determinar els efectes 
d'aquests tractaments hem utilitzant 
diferents proves motores, amb l'objecte 
de mesurar el nivell de partida i l'ad
quirit després del tractament en les 
diverses qualitats físiques. 
Com a hipòtesi plantejarem que amb 
el treball analític, donada la capacitat 
per a l'aprenentatge sota aquest mètode 
i el control que es pot dur de la intensitat 
d'execució, nombre de repeticions, etc., 
s'obtindran millors resultats en la major 
part de les proves motores plantejades. 
Utilitzarem com a hipòtesi com
plementària que la coordinació serà una 
de les qualitats més beneficiades, a 
causa de la principal característica 
d'aquestes edats que es refereix a l'alt 
llindar d'aprenentatge i que ja hem 
reflectit anteriorment. 

Material i mètode 

En aquest estudi van participar 90 
subjectes, escollits aleatòriament 
(després d'aplicar una estratificació en 
funció del sexe) dels coLlegis de la 
barriada del Zaidín de Granada, 45 nens 
i 45 nenes, amb edats compreses entre 
els 10 i els 11 anys (6è d'EGB). 
Hem emprat un disseny multigrup amb 
mesures pre i posttractament, i un grup 
control. Es van formar tres grups de 
30 subjectes cada un (15 nois i 15 noies 
a cada grup) per poder manipular els 
diferents nivells de la variable in
dependent. 
Als dos grups experimentals se'ls van 
aplicar dos tractaments diferents i al 
grup de control no se li va administrar 
cap tractament. Com a condició es va 
establir que els subjectes de la mostra 
no realitzessin cap altra pràctica física 
sistemàtica en el transcurs de l'ex
periment, ni escolar ni extraescolar. 
El grup 1 va fer un programa analític 
que va constar d'unitats didàctiques 
basades en condicionament físic i 
atletisme, de forma paral.lela i apli
cades al llarg de tot el curs acadèmic. 
Aquesta és una adaptació del programa 
Guía para escue las de atletismo pu
blicat per la Diputació Provincial de 
Màlaga (1988) (Diputació Provincial 
de Màlaga, 1988), el qual es va ajustar 
en base al temps real disponible per a 
l'experiència, així com al material i a 
les instaLlacions del centre. Es va 
aplicar tot el programa recollit en aquest 
document excepte les fitxes números 
4,5,9, 15, 19,26,35,36,38,41,44, 
45,51,55,60,64,66,69,71,74,78, 
81,83,85,88,93 i de la 95 a la 100. 
El grup 2 va realitzar, durant el mateix 
període de temps, un programa global 
d'iniciació esportiva, utilitzant els 
elements bàsics comuns a tots els 
esports d'equip i organitzant les ac
tivitats en forma de jocs. Es va basar 
en els continguts proposats per 
Blazquez (1986) en elllibrelniciación 
a los deportes de equipo, en el qual 
es fan plantejaments d'aplicació 
progressiva a nens/nenes des dels 6 
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als 10 anys. Cal destacar que en el 
nostre programa l'evolució dels jocs, 
des dels més simples als més com
plexos, es va fer al llarg d'un sol curs 
escolar i amb alumnes de 10 anys. La 
quantificació dels continguts (vegeu 
Bhízquez, 1976) va quedar de la se
güent manera: 

• Jocs d'organització simple: subgrup 
A, sessions 1 a 8; subgrup B, sessions 
9 a 15. 

• Jocs codificats: subgrup A, sessions 
16 a 25; subgrup B, sessions 26 a 
35. 

• Jocs reglamentats: subgrup A, ses
sions 36 a 50; subgrup B, sessions 51 
a68. 

El grup de control es va utilitzar, fo
namentalment, per dues raons: 1) per 
poder comparar l'efectivitat dels dos 
tractaments amb un grup que no fa 
activitat física sistemàtica; i 2) per 
controlar la possible i la inevitable 
evolució biològica dels subjectes, ja 
que el període de pràctica ha estat molt 
prolongat i en nens d'aquesta edat se 
solen produir canvis molt impor
tants. 
Es van registrar mitjançant una sèrie 
de proves motores els nivells de les 
diverses qualitats físiques. Aquestes 
van ser les següents: (a) potència de 
cames, a través de la prova de salt 
vertical (test de Larson, 1940); (b) re
sistència muscular, mitjançant el test 
d'abdominals, proposat per Litwin i 
Femandez (1982), en la variant d'I 
minut de durada; (c) velocitat, amb un 
esprint de 30 metres llisos (Grosser, 
1988); (d) coordinació, aplicant el test 
de dribbling de la graella de Wamer 
d'habilitats en futbol, modificant la 
distància entre els obstacles (2 m) i 
realitzant el recorregut de tomada amb 
la pilota a les mans passant-la en cercle 
al voltant de la cintura (Barrow, 1979); 
(e) flexibilitat, utilitzant el test de Flexió 
Profunda del cos (Mathews, 1978); (f) 
força de braços, seguint la prova de 
suspensió amb flexió de braços 
(Jonhson, 1974); i (g) resistència, per 
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a la qual vam emprar la prova de la 
cursa de fons, proposada per Fetz i 
Komex1 (1976), en la variant dels 1.000 
metres llisos. 
El procediment seguit va constar de 
73 sessions d'una hora de durada cada 
una. La primera es va utilitzar per a 
la consecució de la consistència en 
els diversos gestos de les proves 
motores que així ho requerien, a la 

segona sessió es van aplicar els 
pre-test de salt vertical, abdominals, 
velocitat i coordinació, i en la tercera 
els de flexibilitat, força de braços i 
resistència. Així, es van obtenir els 
registres inicials de cada una de les 
proves motores. Les 68 sessions se
güents van ser de tractament i es van 
administrar a cada subjecte el que li 
corresponia segons el grup ex-

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.733 0.521 26.400 0.932 

ABDOMINALS 27.967 3.409 27.133 3.589 

VELOCITAT 5.743 0.349 5.770 0.436 

FORÇA BRAÇOS 15.417 0.539 14.703 0.803 

FLEXIBILITAT 26.667 2.869 25.100 0.885 

RESISTÈNCIA 260.600 22.550 261.300 23.950 

COORDINACIÓ 21.600 2.621 19.533 2.177 

Toulo 1. Grup (ontrol. Mitjanes i desviacions típiques 

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.100 2.249 31.933 2.434 

ABDOMINALS 26.733 3.269 38.567 3.451 

VELOCITAT 5.817 0.454 5.347 0.455 

FORÇA BRAÇOS 15.323 0.732 20.470 0.826 

FLEXIBILITAT 27.233 3.148 32.200 3.089 

RESISTÈNCIA 260.870 22.730 240.970 29.060 

COORDINACIÓ 21.867 2.738 17.967 1.921 

Toulo 2. Grup experimental I. Mitjanes i desviacions típiques 

PRE-TEST POSTTEST 

M DT M DT 

SALT VERTICAL 27.467 3.674 30.267 3.503 

ABDOMINALS 28.200 2.999 33.000 3.029 

VELOCITAT 5.620 0.171 5.436 0.211 

FORÇA BRAÇOS 15.073 0.349 18.983 2.419 

FLEXIBILITAT 26.700 0.535 28.567 1.135 

RESISTÈNCIA 260.830 22.560 250.670 28.890 

COORDINACIÓ 22.033 2.553 15.900 2.123 

Toulo 3. Grup experimental 2. Mitjanes i desviacions típiques 
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Figuro 1. MlljaMs de pre-t.st I posttest dels tr.s grups en salt vertical 
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Figuro 3. Mitjanes de pr.-test i posttest dels tres gr.ps en velocitat 
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Figuro S. Mitjanes de pre-test I posttest dels tres grups en flexibmtat 
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Figuro 2. Mhjan.s de pr.-t.st i posttest dels tres grups en abdominals 

Suspensió en flexió de braços 
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Figuro 4. Mitjanes de pre-test i pasttest dels tres grups en farsa de brasas 
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Figuro 6. Mitjanes de pre-test i pasttest dels tres grups en resistència 
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Figuro 7. Mitjanes de pre-test i posttest dels tres grups en coordinació 
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perimental al qual pertanyia. Aquest 
va ser aplicat a raó de dues hores la 
setmana, al llarg de tot el curs escolar, 
des del mes d'octubre al de juny, 
exc1oint-hi el períodes vacacionals, 
tal com la situació real de l'educació 
física escolar. Les dues últimes ses
sions van ser el posttest i es va re
alitzar en les mateixes condicions que 
el pre-test. 
Per a l'anàlisi dels efectes del trac
tament vam aplicar tècniques des
criptives i inferencials que van ser 
manipulats intragrup i intergrup. 

Resultats 

Per tal d'observar si els grups eren 
equivalents es va realitzar un ANOV A 
amb els resultats del pre-test dels di
versos grups en cada una de les proves 
motores. No es van apreciar diferències 
significatives en cap d'elles, per la qual 
cosa podem assumir que els grups eren 
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homogenis abans d'iniciar els trac
taments. 
A les taules l, 2 i 3 presentem les 
mitjanes i desviacions típiques ob
tingudes pels tres grups en el pre-test 
i el pottest. A les figures 1,2,3,4,5, 
6 i 7 podem observar gràficament les 
diferències entre les mitjanes de cada 
una de les proves motores 
Per a l'anàlisi intragrup hem comparat 
els registres del pre-test i el posttest 
de les set proves motores, a través 
de la t d'Student per a mesures apa
riades. El grup de control no presenta 
millores entre les mitjanes de pre-test 
i posttest en les diverses proves (taula 
1), excepte en coordinació, on es 
produeix una disminució important 
del temps d'execució en el posttest. 
L'estadística inferencial no mostra 
diferències estadísticament sig
nificatives entre les dues sessions en 
cap de les variables (p>.05), excepte 
la prova de coordinació, en què el 
posttest presenta diferències altament 

significatives respecte del pre-test 
(p<O.OOl). Tanmateix, els grups 1 i 
2 milloren les seus registres en tots 
els posttest de les variables de
pendents (taules 2 i 3), i es troben 
diferències significatives entre el 
pre-test i el posttest en tots els con
trastos (p<.Ol). 
Per a l'anàlisi intergrup vam utilitzar 
la tècnica d'anàlisi de variança global 
servint-nos de les dades del posttest 
dels diversos grups i una prova de 
contrastos. L' ANOV A amb les dades 
del posttest mostra diferències sig
nificatives en les set proves motores 
(p<.OO1). Entre el grup de control i 
el grup 1 s'observen diferències molt 
significatives en tots els contrastos 
de les diverses proves motores: test 
de coordinació (p<.Ol) i la resta 
(p<.OO1). Entre el grup control i el 
grup 2 també trobem diferències 
significatives en tots els contrastos 
(p<.OOl). Finalment, entre el grup 
1 i 2 trobem diferències significatives 
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elevades en les proves d'abdominals, 
flexibilitat i resistència (p<.OO I), però 
són menors, tot i que també sig
nificatives en la prova de suspensió 
amb flexió de braços (p<.OI) i no 
significatives en les proves de salt 
vertical i velocitat (p>.05); no obstant 
això, la prova de coordinació, en 
contraposició a les anteriors, mostra 
el signe negatiu i s'assenyala, 
d'aquesta manera, el grup 2 com el 
que obté els millors resultats 
(p<.OOI). 

Discussió 

Una de les majors preocupacions que 
hem tingut en aquesta investigació ha 
estat la dificultat de controlar l'evolució 
biològica dels subjectes, donat que la 
fase d'experimentació ha estat molt 
prolongada i per les seves ca
racterístiques es poden produir canvis 
molt importants, però malgrat això en 
el grup de control no s'han observat 
millores en cap de les qualitats físiques 
condicionals, la qual cosa sembla 
confirmar, en partir de grups equi
valents, que aquesta variable no ha 
afectat sensiblement els resultats. 
Tanmateix, sembla que l'activitat ha
bitual dels nens d'aquestes edats, 
malgrat no ser sistematitzada, provoca 
una millora en la coordinació, ja que 
el grup de control ha mostrat diferències 
significatives en aquest paràmetre, 
confirmant, d'alguna manera, la ca
pacitat d'aprenentatge dels nens en 
aquestes edats (Delgado, 1992; Hahn, 
1988; Martín, 1990; Meinel, 1977; 
Weineck, 1983). 
Els dos grups experimentals han ob
tingut diferències altament sig
nificatives en tots els paràmetres de les 
variables dependents, reafirmant la 
importància de l'entrenament sistemàtic 
en aquesta etapa per al des
envolupament de les qualitats físiques 
i que ja ha estat propugnat per diversos 
autors (Delgado, 1992; Grosser, 1988; 
Hahn, 1988; Manno, 1991; Martín, 
1989; Martín, 1990; Martín, 1992; 
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Meinel, 1977; Weineck, 1983). No 
obstant això, el grup que va realitzar 
un treball analític mostra millors re
sultats en les qualitats físiques con
dicionals que el que el va realitzar 
globalment en base a jocs. Això con
fmoa, en certa mesura, la capacitat dels 
nens d'aquesta edat, respecte de la 
capacitat d'aprenentatge per pro
cediments analítics (Oña, 1987; Wei
neck, 1983), que malgrat no ser gaire 
motivant sembla que és més efectiu per 
al desenvolupament de les qualitats 
físiques condicionals. 
D'altra banda, el grup que va fer servir 
el procediment global ha superat 
l'analític en la prova de coordinació, 
possiblement perquè l'excés de control 
del segon mètode no és tan efectiu com 
la llibertat de moviments del primer. 
En aquest sentit Newell i Kennedy 
(1978) van demostrar que l'excés en 
la precisió de la informació amb nens 
pot perjudicar l'aprenentatge. 
D'aquest estudi podem deduir-ne que 
tots dos mètodes són efectius en el 
desenvolupament de les qualitats fí
siques, tot i que un sigui més beneficiós 
per a les condicionals i un altre per a 
les coordinatives, possiblement la 
combinació dels dos en un mateix 
tractament aportaria millors resultats, 
però el percentatge d'utilització d'un 
i altre provocaria canvis importants, 
que podrien fins i tot arribar a fer poc 
efectiva alguna de les combinacions 
de percentatge. En futures in
vestigacions s'haurien d'abordar 
aquests temes per tal de donar una certa 
claredat per a l'enfocament de l'Edu
cació Física en aquestes edats. 
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Resum 

L'eficàcia en el llançament és clau per 
guanyar partits. Aquest aspecte i 
l'execució correcta són representatius 
del bon jugador. En aquest estudi 
comparo dues metodologies d' apre
nentatge d'aquesta habilitat específica 
de l 'handbol. 
S 'ha comparat un grup que treballava 
sense oposició en el llançament amb 
un altre que ho feia amb oposició. Eren 
dos equips de nenes de 12 anys. 
Els resultats no són espectaculars, però 
sembla que una metodologia analítica 
comporta millors resultats immediats 
amb vista a l'eficàcia del llançament 
que una metodologia global. 
Tot i així, la metodologia global és de 
més bona acceptació entre les nenes i 
els aprenentatges psicomotrius són de 
més bona qualitat. 

. Paraules clau: handbol, iniciació 
i llançaments. 

Introducció 

Durant el període d'una temporada 
escolar (7 mesos) es va estudiar 
l'evolució en el llançament de 2 equips 
femenins en edat infantil entrenats amb 
diferents metodologies. 
Aquest estudi suposava un seguiment 
mitjançant graelles en els partits jugats, 
una valoració subjectiva i la realització 
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PROPOSTA DE METODOLOGIA 
PER AL PERFECCIONAMENT 

DEL LLANÇAMENT EN HANDBOL 
EN L'ETAPA D'INICIACIÓ 

d'unes proves físico-tècniques tres cops 
durant l'any. 
Les variables considerades van ser les 
següents: 

• Sexe: totes les participants eren ne
nes. 

• Edat: totes eren nascudes l'any 
1978. 

• Anys d'experiència: 102 anys. 
• Nombre d'entrenaments: 2 setmanals 

en tots els casos. Tots es feien a la 
tarda i fms i tot els mateixos dies. Al 
llarg de l'any es va modificar per 
adaptar-se a les necessitats de les 
nenes. El període total complet 
d'entrenament va ser de 7 mesos, del 
novembre al maig, ambdós inclo
sos. 

• Lloc d'entrenament: els dos camps 
són pistes descobertes amb porteries 
sense xarxa. 

• Pilotes: tenen les mateixes di
mensions, entre 50 i 52 cm de pe
rímetre. 

• Qualitat dels entrenadors: van ser en 
Marcos GonzaJ.ez estudiant de 3er curs 
d'INEF- ijo mateix -de 4rt-; el 
nombre d'anys ensenyant handbol era 
similar. 

El grup A de control el va dur un dels 
entrenadors i va ser l'equip femení del 
C.P. La Mancha. El grup B ex
perimental el va portar l'un altre en
trenador i va ser l'equip femení del c.P. 
La Seguidilla, tots dos de Ciutat Badia 
(Barcelona). 
Les variables que no vam controlar prou 

i que afectaren sens dubte els resultats 
finals són les següents: 

• El nivell inicial dels dos grups. El C.P. 
La Mancha era un equip més rodat, 
havia participat fms i tot en cam
pionats comarcals. Van acabar la lliga 
1990-1991 en segon lloc; en canvi, 
les jugadores del C.P. La Seguidilla 
van quedar en cinquè lloc. 

• Les mesures antropomètriques. Les 
del c.P. La Mancha eren sensiblement 
més altes, fet que condiciona una mica 
el tipus de llançament que van triar. 

• La predisposició dels grups a treballar. 
Tots dos grups es van mostrar in
estables durant l'any respecte del seu 
interès per l 'handbol i respecte a les 
relacions dins del grup i respecte a 
l'entrenador. 

• Les proves no havien estat con
trastades amb grups similars. Per això 
vam decidir afegir com a factor de 
seguiment els fulls de control dels 
llançaments en els partits. 

• La por de les nenes a ser comparades 
entre elles. Les nenes als 12 anys 
odien enfrontar-se les unes contra les 
altres, i encara més davant d'altres 
companyes. Aquest és un factor que 
ja ha estat assenyalat per Kleiber i 
Hemmer (1981), citats per Roberts 
(1984). 

Situem ara el nivell en què es troben 
aquests grups de nenes. Segons Juan 
de Dios Roman (1988) els límits de la 
iniciació són els següents: (a) com a 
punt de partida, el nen s'apropa a 
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l 'handbol sense conèixer-ne cap ha
bilitat específica, encara que amb un 
cert bagatge d'activitat física de base; 
(b) com a punt fmal, el nen ha adquirit 
les bases per coordinar procediments 
tàctics entre 2 o 3 jugadors, amb els 
quals posteriorment podrà provocar 
situacions espaials concretes de 
l'handbol. 
Quan vam començar, les nenes es 
trobaven més a prop del punt de partida 
que no pas del punt fmal. 
El meu objectiu era contrastar de forma 
experimental, en concret, l'habilitat 
específica del llançament, quins eren 
els procediments que portaven a re
sultats més efectius, o bé aquells basats 
en la mecanització del moviment i l'alta 
pràctica, o aquells basats en l'acció 
després d'una observació i una anàlisi 
de pràctica lògicament més reduïda. 
He volgut enfrontar qualitat contra 
quantitat, metodologia global contra 
metodologia analítica, observació 
contra precisió, oposició contra no 
oposició, tàctica individual contra 
tècnica individual. 
En el projecte inicial l'enfrontament 
era metodologia nova contra me
todologia tradicional o rebuda. 
Aquestes metodologies surten de di
verses concepcions de l'handbol. Juan 
de Dios Roman (1988) n'assenyala tres 
èpoques. 
La primera és la de les jugades pre
meditades i es caracteritza per la pre
meditació total del joc d'atac. En el 
nostre cas, normalment hi intervenia 
tot l'equip, el joc era interromput en 
acabar-se l'acció i, excepte el llan
çament en suspensió, que va arribar al 
seu apogeu en aquesta etapa, se li va 
donar poca importància a la tècnica, ja 
que es va reduir tant com fou possible 
per a la resolució de la jugada. 
La segona se centra en l'acció in
dividual. En el nostre estudi es va basar 
en la resolució del problema 1 xl; això 
va produir una manca de continuïtat 
en les accions. En aquesta etapa ad
quireix més importància el treball de 
les segones línies. Com a conseqüència 
surten les grans individualitats de-
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fensives. La concepclO actual vol 
ajuntar la riquesa tècnica de 1'1 x 1 a 
la continuïtat de les accions circulants: 
explotació de 1'1 x 1 sense permetre 
el cop franc, aparició del joc de 2 x 2 
i 3 x 3 sense accions premeditades, 
donant la iniciativa als jugadors, encara 
que al màxim nivell hi hauria pro
cediments bàsics. 
Pel que fa al llançament, l'entrenament 
d'aquest en la primera concepció va 
estar reduït moltes vegades a situacions 
en suspensió i sense oposició, ja que 
es necessita molta pràctica perquè 
surtin les jugades. Referent a la tasca 
de passada-recepció, com que els sis
temes de joc estan assajats contra de
fenses en 6:0 es domina la passada curta 
per als encreuaments, la finta de pas
sada i la passada clàssica. Té molta 
importància el treball "gestual" de la 
passada. El treball físic a part es con
sidera optimitzant de la tècnica. Es 
treballa la tàctica en situacions globals 
de joc, però té més importància la re
petició de la jugada de l'equip atacant 
que la possible continuïtat en la fase 
següent del joc. 
En la tercera concepció de l 'handbol, 
els objectius són diferents, en part 
també perquè les defenses han hagut 

de desenvolupar més profunditat per 
aturar els llançadors i la resposta a 
escollir per l'atacant ha de tenir més 
en compte el defensor. Se segueixen 
els criteris de F. Mahlo (1981) i es 
conceptua la iniciació com que el ju
gador s'ha d'anar acostumant a actuar 
d'una manera pensada, observant i 
analitzant la situació prèviament i no 
de manera mecànica. 
Les fases de l'acte tàctic són, segons 
Mahlo: 

• La percepció i l'anàlisi de la situació. 
El jugador pren consciència d'on és, 
com està el que l'envolta i té relació 
amb el joc: on són els companys, 
adversaris, etc. A més ha de prendre 
consciència de la seva pròpia mo
tricitat, quin peu té recolzat, quin grau 
d'equilibri té el seu cos. 

• Decisió de l'acció a realitzar. Fase 
únicament mental, després de l'anàlisi 
de la situació; el jugador ha de decidir 
com aduar en base als seus co
neixements tàctics i la seva ex
periència. 

• Execució pràctica de l'acte tàctic. És 
la part visible de l'acció; és sobre la 
que incideix el coneixement de re
sultats. 
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Singec, Mosslon i Parlebas, citats per 
Juan de Dios Roman (1988), assenyalen 
els avantatges de l'actuació pensada 
sobre la mecanitzada i proposen quatre 
punts a tenir en compte en les noves 
metodologies didàctiques: 

• Crear situacions problema que per
metinautodesoobriment del propi 
jugador. 

• Prendre la solució correcta és més 
fàcil com més alt sigui el nombre de 
vivències noves. 

• Cal entrenar la capacitat d'adaptació, 
no mrs exercicis concrets de trans
ferència única. 

• Fer una activitat que possibiliti so
lucions noves crea una motivació 
interna en l'alumne. 

Aplicant aquestes nocions a l'en
t:reIlament del llançament és quan tro
bem la importància de treballar sempre 
amb la pilota, amb oposició, donant 
més importància al"rendiment" que 
al "gest" i premiant la continuïtat en la 
fase del joc després de llançar, recerca 
del rebot (aquest aspecte, l'assenyala 
Cerre!" 1980). 
A continuació ac.tallo els aspectes de 
les dues metodologies. 

Desaipció de Ja naetodologia 
Jradicionalorebuda {A) 
En el període d'escalfament, realitzar 
exerciois ,de condicionament general 
sense presència de la pilota o, di
rectament, exercicis de passada
recepció sense oposició. 
Realitzar treballs de mecanització de 
gestos ren el :treball de la passada i del 
'llançament. 'Suposa no oposició. 
Separar l'enllaç entre les accions del 
joc i el llançament; per exemple, rebre 
uncontrastac i acabar passant al porter. 
No aprofitar els rebots quan es pretén 
treballar situacions reduïdes de joc, com 
el2 x 2. 
Donar una importància prematura a 
l'especialització en els llocs específics 
en l' àmbit.delllançament; per exemple, 
sèries llançant a cadascun dels seus 
llocs. 
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Utilitzar sistemes de joc defensiu en 
el període d'entrenament sense gaire 
profunditat (com a molt 3:3) amb la 
qual cosa es facilita el fet de passar la 
pilota sense perill. 
Llibertat per saltar o no durant tota 
l'etapa d'iniciació. 

Descripàó 111 Ja _lId.tDJÏa 
proposada O nova m 
Realitzar en el període d'escalfament 
jocs amb la màxima presència de la 
pilota o exercicis fisico-tècnics on 
sempre hi hagi una pilota de jugador. 
No realitzar treballs de mecanització 
de gestos en el treball de passada i 
llançament. Suposa una oposició 
contínua. 
No separar l'enllaç entre les diverses 
accions del joc i el llançament. Per 
exemple., tots els 1 x 1 s'han d'acabar 
llançant. 
Aprofitar els rebots tan defensius com 
ofensius per acabar llançant a porteria 
i aprofitar més les situacions reduïdes 
de joc. 
Donar la mateixa importància alllan
çmnent des de tots els llocs específics. 
Tothom fa els mateixos exercicis. 
En el període d'e*emamacnt, utilitzar 
defenses molt :agressives (pre
ferentment~)mnbl'objectiu 

de fer més <dJfícilles passades. 
Prohibició de saltar durant la meitat 
de la temporada per facilitar la cor
recció del gest de llançar. 

Conclusions 

Sobre els aspedes de les 
metoclo. 
La presència .0 l'.absència de la pilota 
en l'escalfament 
En aquesta etapa d'iniciació no s 'ha 
de perdre cap oportunitat de fa
miliaritzar la jugadora amb el mòbil, 
millorar l'adaptació pilota-mà i 
aprendre les relacions .espai-temps de 
pilota i jugadors. Això suposa en molts 
casos un esforç imaginatiu, fer gim
nàstica amb la pilota adaptada, jocs, 
etc. 

Dir que hi ha pilota en el període 
d'escalfament suposa que en part es 
pot englobar a certs exercicis de la 
metodologia tradicional, com l'es
calfament del porter, el llançament 
sense oposició o els gestos tècnics 
individuals amb pilota. S'haurien 
d'haver delimitat millor els continguts 
de l'escalfament. En realitat, s 'han 
realitzat en el grup que ha fet la me
todologia nova jocs amb pilota 
adaptada, coordinacions amb pilota 
i exercicis d' observació-decisió-ac
ció. 
A les nenes els agrada sentir-se can
sades al fmal de l'entrenament i per 
arribar-hi cal començar fort. 

Treball de passada-recepció amb o 
sense oposició 
D'una banda, treballar la passada sense 
oposició suposa una situació no es
tressant, on l'èxit és fàcil i s'acon
segueix un bon armat del braç de bona 
transferència per al llançament. A més, 
tasques en grup de passada-recepció 
fàcils ajuden a augmentar l'au
tovaloració del grup, fet molt important 
en persones força insegures. 
D'altra banda, el mateix treball amb 
oposició comporta una millora del 
treball perceptiu i un bon domini de les 
fmtes de passada. Però es creen des
igualtats de treball físic entre el que 
defensa i el que ataca i de nou hi ha una 
excessiva situació d'estrès que es pot 
modificar afavorint els posseïdors de 
la pilota. 

Treball de llançament amb oposició
observació o sense oposició 
El llançament amb oposició-observació 
té efectes similars al treball de pas
sada-recepció. El treball perceptiu és 
ric i és més fàcil fer aprenentatges 
cognitius vàlids, però la presència 
constant d'oposició provoca situacions 
d'angoixa en algunes jugadores, que 
entenen l'entrenament d'una altra 
manera. L'oposició es converteix per 
a elles en un factor aversiu, desitgen 
poder experimentar les sensacions de 
llançar soles, tan fort com puguin. 
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Llançar sempre amb la màxima opo
sició provoca menys èxit i més des
encís. Quan s'observa aquest aspecte 
cal canviar l'estímul de l'oposició per 
un altre d'observació variable. La 
dificultat no ha d'anar renyida amb 
l'oposició. Per exemple, llançar des 
de 9 m amb un defensor al 100% té 
un grau de dificultat delI 00%; ara bé, 
si aquest defensor marca zones fa
vorables de llançament la dificultat 
disminueix a un 40% i si a més 
col.loquem aquest defensor dins l'àrea, 
la dificultat extra és pràcticament zero 
(vegeu figura 1). 
La utilització d'un sol braç, de cap, de 
la seva mobilitat, etc., són variables que 
s 'han de tenir en compte per ajustar la 
dificultat de l'exercici a les possibilitats 
d'èxit de l'atacant. 
Quan el nivell és tan baix que l'èxit amb 
l'oposició continua sent petit, cal garantir 
el procés estímul-resposta amb estímuls 

força, segons el meu parer, és el factor 
més determinant d'èxit. 

Finalització o no d' exercicisd' 1 x 1 
amb llançament 
Si només ens fixem en l'aspecte .atacant, 
acabar llançant qualsevol cosa d' 1 x 1 
és un bon factor perquè augmenta el 
nombre de llançaments per sessió i 
s'acosta molt a les situacions reals de 
competició. Però, com abans amb el 
llançament amb oposició, caldrà adaptar 
la dificultat a les possibilitats d'èxit. 
També es produeix una situació des
tacable quan totes treballen a la ve
gada. Per exemple, si dues han de 
llançar a porteria alhora ho han de 
veure i també han de veure si el porter 
les mira i si no les mira, llançar on el 
porter no hi és, principi bàsic de la 
metodologia. 
Cal destacar que es fa necessari o tenir 
moltes pilotes o tenir parets darrere les 

100% dificultat 40% dificultat 0% dificultat 

Figuro 1. 

provinents de la porteria. Per exemple, 
que el porter es pengi del travesser, ai
xequi una cama, tingui un objecte a la 
mà, que hi hagi dos porters, etc. 
De tota manera, i no sabria explicar 
per què, a les nenes els encanta fer 
punteria en una zona de la porteria. 
Potser perquè és un exercici on l'èxit 
només depèn d'elles, no depèn ni del 
defensor ni del porter. Aquesta és una 
mica la gràcia del bàsquet aplicada 
a l'handbol. Igualment, a vegades, 
resulten més efectius en aquests ni
vells els llançaments amb els ulls 
tancats, on tota la concentració se 
centra a exercir el màxim de força 
sobre la pilota. En aquesta etapa, la 
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porteries. 
Des del punt de vista defensiu el fet 
de despendre's de la pilota suposa 
menys repeticions, especialment en 
treballs de despossessió. 

Donar continuïtat o no als rebots en 
joc 
Aquest és un factor poc experimentat 
i força interessant. Donar continuïtat als 
rebots amb llançament del primer que 
l'agafi ajuda a crear bones actituds de
fensives i atacants sobre el rebot i resulta 
un aspecte molt motivant. Encara que 
per a les nenes la motivació pot portar 
conseqüències no desitjables d'alta ri
valitat en els equips d'entrenament. 

Prohibir o no el llançament en sus
pensió a mig macrocic/e 
Implica concretament uns tres o quatre 
mesos, massa temps per a nenes més 
mentalitzades a divertir-se que .a 
aprendre. Hauria de ser, com a mGlt, 
de tres mesos, fins al Nadal. Hi ha una 
alta transferència a l 'hora de llançar 
en els partits, i puc dir que millora la 
gestualitat, però queda eclipsada pel 
treball de la passada amb oposició. És 
millor aplicar aquesta prohibició a un 
partit d'entrenament, perquè es mi
lloren aspectes tècnics d'una forma 
globalitzada. 
En el grup que treballava lliurement, 
en cas de dubte entre saltar o no, ra
rament es llançava amb el peu a terra, 
només ho feien aqueUesjugadores amb 
un alt esperit d'autoperfeccionammt. 
De manera pràctica i encara que els 
resultats estadístics siguin neutres es 
pot dir que és més efectiu, amb vista 
als resultats immediats, una me
todologia analítica abans que una de 
global on la preparació de l'exerdci 
és més complexa, l'explicació de 
l'exercici és més llarga perquè la 
comprensió és més difícil, el nombre 
de repeticions de l'exercici no pot ser 
gaire alt i el nombre total de llan
çaments disnllnueix, encara que 
n'augmenta la qualitat. 
Els factors emocionals del grup tenen 
una gran importància. Per exemple, la 
fIlosofia segons la qual llença el més 
ben situat pot portar un desequilibri de 
llançaments que afecti el des
envolupament del grup. Vegemquè és 
el que esperen les nenes participants 
de la seva pràctica esportiva: 
En primer terme, esperen una total 
dedicació del seu entrenador, exigència 
que no s'apliquen a elles mateixes, ja 
que qualsevol excusa justifica la seva 
absència. Aquesta idea s'aplica d'una 
nena respecte de l'altra i les crítiques 
surten pertot arreu. 
Les nenes tenen idees prefixades del 
que ha de ser un entrenament i moltes 
vegades proposen execcicis, no sempre 
d'acord amb la metodologia corres
ponent. 
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A les nenes els encanta sentir-se afa
lagades per comentaris positius, però 
és fàcil que això provoqui recels per 
part de les altres. 
La seva moral és fràgil i un parell 
d'accions desafortunades poden des
encoratjar qualsevol de continuar 
provant. Moltes vegades no són cons
cients del que està ben fet i del que no, 
cal remarcar-ho. Cal tanmateix, afavorir 
la pedagogia de l'èxit. 
Les nenes demanen ansioses més temps 
de partit i la competió formal implica 
una alta motivació per a elles. Els índexs 
d'assistència cauen quan desapareix la 
competició regular. 
A les nenes els agrada la participació 
activa de l'entrenador, ja sigui com a 
passador, jugador o porter. Ara bé, cal 
distribuir-la per no causar recels entre 
elles. La participació de l'entrenador 
com a àrbitre és poc recomanable, el 
seu prestigi pot caure per terra per al
guna decisió equivocada. 
Són també exigents en la varietat dels 
exercicis, i fins i tot en la varietat del 
disseny de la sessió: variar-ne l'em
plaçament i introduir-hi elements nous 
és molt positiu. 
Les nenes acusen molt la manca de 
continuïtat en els entrenaments, encara 
que sigui per la pluja o les vacances. 
Per a mi, els aspectes més importants 
en la iniciació són la continuïtat i 
l'animació. L'entrenador ha de fer el 
paper d'animador. 

Aspectes metodolò1iCS que hauriq 
de tenir en compte 'entrenador de 
nenes de 12 anys en l'etapa 
d'iniciació 
Els exercicis d'entrenament en aquesta 
etapa podrien ser els següents: 
Tres mesos llançant en recolzament. 
Quatre mesos afavorint l'aprenen
tatge de diversos tipus de llançament 
mitjançant el joc global. Per exemple, 
el gol en suspensió des de 9 m val 
per 2. 
Exercicis en el període d'escalfament 
on s 'hagi de llançar tan fort com es 
pugui amb una alta freqüència. Per 
exemple, joc de "pilotes fora". 
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Exercicis de precisió sempre lligats a 
tasques d'observació. 
Exercicis on actuï tot el grup a la vegada 
fent la mateixa tasca de fàcil execució 
i èxit no discutible. Per exemple, 
exercicis de passada-recepció com 
l'estrella (vegeu figura 2). 
Exercicis adaptats a les dificultats in
dividuals de cada jugadora respecte al 
llançament. Mai no s 'han de fer tasques 
de competició entre elles. Per exemple, 
angle variable de llançament en l'ex
trem. 
Treballs de defensa pressionant en els 
partits d'entrenament per trobar la re
lació entre la passada amb oposició i 
el llançament amb oposició. 
Treball posterior de "joc lliure" i no 
pas de defensa individual estrictament 
entesa. Elles sortiran soles. 
Estreta relació amb les practicants per 
aconseguir motivació i continuïtat, 
fonamentals per desenvolupar un 
projecte de millora. 
Afavorir la consciència de les fases amb 
exercicis d'enllaç d'accions com la 
recerca del rebot. 
Afavorir el treball perceptiu sense 
arribar a situacions estressants. 
Trobar elements nous que predisposin 

o o 

o o 

Figuro 2. 

amb alegria a l'acció que ha de venir. 
Per exemple, cridar un nom abans de 
llançar, passar la pilota per sota les 
cames abans de l' 1 xl, etc. 
Utilitzar les línies de camp, especialment 
l'àrea de 6 m per limitar l'espai de joc. 
Per exemple, jugar a "agafar" sense que 
valgui entrar a l'àrea de 6 m. 
Iniciar totes les accions de llançament 

o joc amb passada més recepció en 
cursa recolzant-se en un passador 
neutre. 
A continuació mostro aquells tests que 
considero més vàlids per valorar 
l'evolució del llançament en nenes de 
12 anys. 

Tesi 1. Precisió delllan~amenl 
amb el peu a lerra (o suspensió) 

És adequat per a nenes de 12 anys, que 
tinguin 1 o 2 anys d'experiència en 
handbol. 
Descripció de la prova: 

• Posició inicial: Drets, amb quatre 
pilotes a l'abast, situats entre 8 i 9 
m. Hi ha 3 senyals a 7 m de la línia 
de porteria; una és el punt de penalt, 
les altres són a 5 m de la línia de 
banda. La porteria té marcats amb una 
corda 4 escaires de 55 x 55 cm (vegeu 
figura 3). 

• Execució: No es compta el temps. 
S 'ha de llançar una pilota a cada es
caire. No val que la pilota boti al terra 
abans d'entrar. 

• Avaluació: Es fan 12 llançaments, 4 
des de cada senyal a 7 m de la porteria. 
Si es trepitja la zona marcada o hi ha 
alguna irregularitat es repeteix el 
llançament. S'anota el total de punts 
aconseguits segons el'baNm següent: 
4 punts per pilota encaixada, 2 punts 
si la pilota no entra per la zona de 
l'escaire però es fa gol i 1 punt si la 
pilota va fora. Cal 1 anotador. 

• Material: 4 pilotes, 2 cordes de 2,50 
m i 2 cordes de 4 m. 

Tesi 2. Observació més precisió 
delllan~amenl en suspensió 

És adequat per a nenes de 12 anys, que 
tinguin 1 o 2 anys d'experiència en 
handbol. 
Descripció de la prova: 

• Posició inicial: Drets, amb diverses 
pilotes a l'abast. Situats més enllà 

apunts: Ed ucaci6 Filica i Esporll 1992 (30) 38-44 



__________________ ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA 
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Sm 
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o Execució: Des de la posició inicial, 
llançament de la pilota tan lluny com 
sigui possible en línia recta, sense fer 
cap pas i sense cap peu que sobrepassi 
la línia de la porteria després del 
llançament. 

ss " . - - _ ...... - _ ...... . . . / 
o Avaluació: Es comptabilitza el millor 

dels dos intents realitzats. Es con
sidera nul qualsevol intent que no 
s'ajusti a la prova. Fan falta 2 con
troladors. 

..... .;' 

rvz rvz 

Figura 3. 

de 9 m. Hi ha un senyal a 8 m de la 
porteria a la zona central. La por
teria té marcades amb una corda 
dues zones laterals a 60 cm dels pals 
de la porteria. Les cordes es pro
longuen endavant pel terra (vegeu 
figura 4). 

o Execució: S 'ha de llançar a la banda 
contrària on es desplaci el porter. El 
porter, situa.t al mig de la porteria ha 
de fer un saltet fins sobrepassar amb 
un peu la corda que es prolonga pel 
terra (salt lateral). Al moment de 
fer-ho és quan l'executant s'impulsa 
enlaire (vegeu figura 5). 

o Avaluació: No es compta el temps. 
No val que la pilota boti al terra abans 
d'entrar. 
Es realitzaran 10 llançaments. Si es 
trepitja la línia a 8 m es repetirà el 
llançament. S'anotarà el total de 
punts aconseguits segons el barem 
següent: 5 punts si la pilota entra per 
la zona on no es troba el porter, 2 
punts si la pilota és gol o bota abans 
d'entrar, 1 punt si la pilota va fora. 
Cal I porter col.laborador i I ano
tador. 

o Material: 4 pilotes i 2 cordes de 4 m. 

Test 3. Potència de llançament 

Descripció de la prova: 

o Posició inicial: Drets, peus darrere 
la línia de porteria d'un camp 
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o Material: 2 pilotes, una d'infantil 
masculí i una altra d' infantil femení. 
Una cinta mètrica. 

/ 
/ - - - ~-...:.. - ...:.. - ...:.. -.? --. . . 

Figura 4. 

'. 

d 'handbol, un peu avançat, braç 
armat amb la pilota que corres
pongui a la categoria de l'exe
cutant. 

(Extret del Programa de tecnificació 
1989-1990 de la Federació Catalana 
d'Handbol.) 

Figura S. 
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Resum 

El Salvament Aquàtic és un dels esports 
més desconeguts a Espanya. Avui dia, 
quan les activitats aquàtiques s 'han 
convertit en centre d'atenció esportiva 
i turística, però també en motiu d' ac
cidents, el Salvament Aquàtic mereix 
ser conegut i ocupar el seu lloc al costat 
de la resta d'activitats aquàtiques, com 
a alternativa menys cíclica i monòtona, 
però més útil. Fer esport i, alhora, 
preparar-se per realitzar actes hu
manitaris de salvament, sens dubte, 
constitueix una activitat que s 'hauria 
de tenir més en compte en l'edu
cació. 
En aquest article es descriuen les proves 
esportives del Salvament Aquàtic, i se'n 
relacionen els antecedents històrics. 
El nostre objectiu és divulgar una es
pecialitat esportiva molt interessant en 
Educació Física i que hauria d'estar 
present en el programes de cursos i 
activitats relacionades amb el medi 
aquàtic (piscines, campaments i d'estiu, 
etc.). 

Paraules clau: salvament i so
corrisme, història i proves. 

Salvament Aquàtic: Un esport 
desconegut 

"L'esport no és una panacea pe
dagògica, però és un instrument vàlid 
en mans d'un bon educador; és una 
conducta humana rica i plena de plas
ticitat; i aquest tipus de conductes 
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SALVAMENT AQUÀTIC: 
UN ESPORT DESCONEGUT 

constitueixen un camp fèrtil per a la 
construcció educativa." José María 
Cagigal, 1981. 

Hem escollit aquesta citació de José 
María Cagigal (1981, Deporte: es
pectaculo y acción) , per introduir 

200 metres nll1Ució amb obstacles: Entrada a l'obstacle. Aquesta prova es dis~ngeix per la duresa, en "trencorie" el ritme de nedada. 

200 metres natació amb obstacles: Sortida de l' obstocle. E~ esportistes hon d'intentor .possor" l'obstacle sense perdre con~núilot en les seves accions propu~res. 
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aquest tema, perquè resumeix per
fectament la nostra idea sobre el sal
vament aquàtic. 
L'esport que presentem a continuació, 
i que mirarem d'explicar tan bé com 
sigui possible per possibilitar el seu 
desenvolupament i arrelament definitiu 
a Espanya, no és, com assenyala Cagigal, 
una panacea pedagògica, però sí un 
instrument vàlid en mans d'un bon 
educador per transmetre els valors hu
mans millors i més útils, aquells que es 
corresponen amb l'acció de salvar vides 
de manera desinteressada. El salvament 
aquàtic, més que un esport, i seguint amb 
les paraules de Cagigal, és una conducta 
humana rica, potser de les més riques, 
plena de plasticitat i sentit, de res
ponsabilitat i bellesa. El salvament 
aquàtic, com a esport, pot constituir, sens 
dubte, el camp fèrtil del qual parla Ca
gigal, en el qual pugui créixer més fà
cilment la construcció educativa. 
Tots els esports són vàlids per acon
seguir una formació més completa de 
la persona. Alguns són imprescindibles 
per aconseguir aquesta formació. I 
d'altres, no només compleixen amb 
aquest propòsit, sinó que a més aporten 
una sèrie d'experiències i coneixements 
que són molt útils per a la nostra vida 
i la dels altres. El salvament aquàtic 
esportiu, el gran desconegut, pertany 
a aquest darrer grup d'esports. 
Aquest esport és un dels més complets, 
si pensem en les seves exigències fí
siques, psicològiques i humanitàries. 
Haver de superar obstacles, dominar 
la nedada amb aletes, remolcar un 
maniquí, capbussar, llançar una pilota 
i remar amb dos i un rem, requereix 
grans dosis de força, potència, velocitat, 
agilitat, coordinació i resistència. Si a 
això unim les proves de relleus que es 
realitzen, en les quals el maniquí serveis 
de testimoni, es desenvolupen tot tipus 
d'habilitats amb aletes i s'utilitzen 
materials de salvament, ens adonem 
que, a més, es necessita una gran co
ordinació intergrupal i un treball 
d'equip important, I si, finalment, po
dem comprovar que tot el que es fa pot 
servir d'entrenament per a la realització 
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RENDIMENT I ENTRENAMENT 

Rescat del maniqu!: Els nens s'inicien en aquesta prova amb maniqu~ sense aigua en el seu interior, coso que e~ permet flotor. En Salvament Esportiu hi ha 
competicions adaptades a~ nens. Fins a~ 14 anys no comencen omb les proves oficiok. 

Rescat del mon~u!: Hi ho rescat del rrDlÍIJÍ lJT1b i sense !Etes i • de reolitzll 00sse¡0d0. El remolc del mon~ consti1ueix l'eix centrO del SOwment Esportiu. 

de salvaments reals de persones ac
cidentades en aigua, percebem el seu 
gran i pràctic sentit humanitari. 

Les proves esportives en el 
Salvament Aquàtic 

Les proves esportives en Salvament 
Aquàtic que actualment se celebren en 

els Campionats del Món (cada 4 anys), 
Jocs del Món (cada 4 anys), Campionats 
d'Europa (cada 2 anys) i Campionats 
Nacionals (anualment), es regeixen pel 
Reglament Tècnic Internacional de 
Competicions de Salvament Aquàtic, 
la darrera redacció del qual data del 
1991, i va ser elaborat per la Comissió 
Esportiva de la Federació Internacional 
de Salvament Aquàtic. 
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i.kJnçoment de lo piloto salvavides: Coocentro<ió prèvia olllonçoment. Posar uno piloto en un carrer de 2,5 m o dis11lncies superiors ols 30 metres és molt diffcil. 

Les proves es divideixen en dos grups: 
individuals i per equips. 
Les proves individuals són un total de 
sis, com si fos un Exatló Aquàtic, de 
les quals obligatòriament s 'han de re
alitzar cinc, com a mínim per tots els 
participants en cada campionat, ja que 
es comptabilitzen les cinc millors 
proves de les sis realitzades, segons el 
següent ordre reglamentari: (1) 200 
m natació amb obstacles, (2) 100 m 
rescat del maniquí amb aletes, (3) 
llançament de la pilota salvavides, (4) 
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100 m prova combinada de salvament, 
(5) 50 m rescat del maniquí, (6) 150 
m salvament amb embarcació. 
Les proves per equips són un total de 
tres, que es realitzen per quatre mem
bres de cada equip a mode de relleus, 
i també és obligatori que es realitzen 
per tots els equips participants, segons 
l'ordre reglamentari següent: (1) 4 x 
25 m relleu amb maniquí, (2) 4 x 50 
relleu de salvament, (3) 4 x 50 relleu 
amb boia torpede. 
Les competicions són iguals per a tots 

dos sexes i tant els homes com les dones 
han de realitzar les mateixes proves, 
tenint en compte que les taules de 
puntuació d'aquestes seran adaptades 
al nivell de les seves marques i que els 
100 m prova combinada de salvament 
es modifica lleugerament amb el pro
pòsit d'adaptar-se a les seves ca
racterístiques biològiques. 

Oassifkacions 
Les marques dels participants es me
suren en unitats cronomètriques i/o 
mètriques, que es converteixen en punts 
segons un sistema de puntuació adoptat 
per la PIS que es materialitza en unes 
taules (segons una corba exponencial 
per sobre dels 200 punts). El rècord del 
món de cada una de les proves el 1990 
correspon a 1.000 punts. 
Les classificacions que es realitzen 
es corresponen amb el quadre 1. 

Descripció de les proves 

200 m natació amb obstacles 
Aquesta prova consisteix a recórrer una 
distància de 200 m amb un estil lliure 
de natació, superant per sota de l'aigua 
vuit obstacles (70 cm de profunditat, 
vegeu la figura 1) en total, que es troben 
situats a 12,5 m de la vora de la sortida 
i a 12,5 m del costat oposat, de manera 
que entre cada obstacle hi hagi una 
distància de 25 m. 

100 m rescat del maniquí amb aletes 
En aquesta prova el participant ha de 
realitzar 50 m nedada lliure amb aletes, 
recollir un maniquí submergit a una 
profunditat entre 1,80 i 3,00 m. I re
molcar-lo els 50 m restants, de manera 
que la cara d'aquest estigui clarament 
fora de l'aigua i sense poder agafar-lo 
del coll, la boca o el nas. El maniquí 
té unes mesures i un pes reglamentats 
(figura 2) i les aletes tenen una longitud 
(65 cm) i una amplada (30 cm) mà
ximes (vegeu la figura 3). 

Llançament de la pilota salvavides 
L'esportista ha de llançar tan lluny com 
pugui, i en una zona delimitada de 2,5 

CJpW'ds : Educoc;! fili" i Elp"" 1991 (30) 46·56 
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Figuro 4. Pilota salvavides 

60 cm 
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Figures S, 6 i 7. Característiques de la lona de lIan~ament 

un maniquí submergit entre 1,80 i 3,00 
m de profunditat i remolcar-lo la resta 
dels 25 m. El maniquí coincideix to
talment amb el que s'utilitza en les 
altres dues proves en les quals s'efectua 
un remolc. 

150 m salvament amb embarcació 
Per realitzar aquesta prova l'esportista 
ha d'anar amb una embarcació de rems 
(amb un pes entre 60 i 75 kg) a rescatar 
un maniquí que flota a una distància de 
75 m de la sortida, utilitzant en el trajecte 
els dos rems i donant una volta completa 
a una boia situada a la meitat del re
corregut. Una vegada ha rescatat el 
maniquí (hissant fms al nivell mitjà del 
seu cos assenyalat únicament pel mirall 
de popa) es toma al punt de sortida 
utilitzant un sol rem. Les mesures de 
l'embarcació s 'han de situar en els límits 
establerts reglamentàriament (vegeu 
figures 11 i 12). La prova s'ha de re
alitzar en "aigües mortes" (sense co
rrents, marees o onades) en zones 
obertes (vegeu figura 13), tot i que, 
excepcionalment, es pot fer en una 
piscina de 50 m (vegeu figura 14). 

4 x 25 m relleu del maniquí 
En aquesta prova per equips els par
ticipants han de cobrir cada un 25 m, 
remolcant correctament un maniquí. 
Se surt des de l'aigua amb control sobre 
el maniquí, que no es pot deixar anar 
fms que el company no l 'hagi agafat. 

4 x 50 m relleu de salvament 
En aquesta competició per equips, els 
esportistes efectuen les proves se
güents, a mode de relleus, i en l'odre 
següent: 

1. 50 m nedada lliure amb aletes. 
2. 50 m bussejada amb aletes i recollida 

del maniquí per passar-lo al tercer 
rellevador. 

3.50 m remolc del maniquí sense ale
tes. 

4.50 m remolc del maniquí amb ale
tes. 

Com en la prova anterior, el maniquí 

apunts : Educació Fisica i Esports 1992 (30) 46-56 



I . Individuals: ... masculina . 
... femenina. 

Cada una de les 6 proves 
(resultats en cada prova) 

General individual 
(suma dels cinc millors resultats) 

2. De relleus: ... masculina. 1------, 
... femenina. 

Cada un dels 3 relleus 
(resultats en cada relleu) 

General de relleus 
(suma dels resultats en els tres relleus) 

3. Per equips: ... masculina. 
... femenina. 

Swna dels resultats dels quatre millors participants en la 
classificació general individual més els resultats de la classificació general 
de relleus. 

4. Classificació conjunta: 
Suma de la classificació per equips masculina i femenina. 

Quodre 1. 

()/' 

2.S0m 
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Figuro 2. Les mesures del maniquí 
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m d'amplada, una pilota de salvament, 
que consisteix en un pilota de bàsquet 
dins una xarxa (vegeu la figura 4), unida 
a una corda amb una longitud de 45 
m i un diàmetre de 6 mm. La zona de 
llançament està delimitada i ha de 
complir unes característiques quant a 
l'altura del sostre (7 m) i longitud (50 
m) determinades (vegeu figures 5, 6 
o 7). Es disposa d'un temps d' l '40" per 
efectuar tots els llançaments que es 
vulgui, i l'atorga el major de tots ells, 
els quals es determinen vàlids o nuls 
segons un mateix criteri (vegeu figures 
8 i 9). 

Figuro 1. L' obstade de 200 m 

100 m prova combinada de salvament 
"Aquesta prova es la que els esportistes 
consideren més difícil". Cal nedar en 
estil lliure 50 m, a continuació s 'ha de 

apuntS: Educoci6 fi,ica i E'porl' 1992 (30) 46·56 

capbussar 20 m els homes i 15 mies 
dones, recollir un maniquí submergit 
entre 1,80 i 3,00 m de profunditat i 
remolcar-lo fins completar els 100 m 
(30 m els homes, 35 m les dones). El 
maniquí és de les mateixes ca
racterístiques que l'usat en la prova de 

Figuro 3. Les mesures de l'aleta 

100 m rescat del maniquí amb aletes 
(vegeu figura 10). 

50 m rescat del maniquí 
Aquesta és la prova considerada "reina" 
del salvament aquàtic esportiu. Con
sisteix a nedar estil lliure 25 m, recollir 

65 cm 
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Figuro B. Ua~aments vàlids 

Figuro 9. Ua~aments nuls 

no es pot deixar anar mentre el company 
no l'hagi agafat. 

4 x 50 m relleu de la boia torpede 
En aquesta última prova per equips, 
s'efectuen en l'ordre que s'indiquen les 
proves següents: 

1. 50 m nedada lliure. 
2.50 m nedada lliure amb aletes. 
3.50 m nedada lliure i remolcant la boia 

torpede, que es lliure al quart re
llevador. 

4.50 m nedada lliure amb aletes i re-

apunts: Educació Fí,íca í E'port, 1992 (301 46-56 

molc ant el tercer rellevador amb la 
boia torpede. 

La boia torpede és un material de sal
vament molt utilitzat per a la realització 
de rescats reals, que té forma allargada 
i s'uneix a un arnès mitjançant una 
corda (vegeu figura 15). 

Antecedents històrics 

El Salvament Aquàtic sempre ha existit, 
potser va sorgir quan l 'home, que 

RENDIMENT l ENTREN AMENT 

creuava rius o travessar llacs o mars, 
necessitava realitzar el rescat d'un 
company que havia caigut a l'aigua i 
no podia o no sabia sortir-ne. 

En l'àmbit esportiu, la història de les 
competicions i proves de salvament està 
lligada a la història de la natació i la 
major part de les proves que componen 
el salvament aquàtic, com hem vist, 
tenen el seu fonament en la natació. 

Ressenya cronològica 
1878 L'Institut de Salvament del 

Mediterrani organitza a Mar
sella (França) el Primer Congrés 
Internacional de Salvament. 
Durant el Congrés, que resulta 
un autèntic èxit, es planteja la 
necessitat de crear un organisme 
internacional amb l'objectiu 
d'unir associacions interessades 
en el salvament en qualsevol 
dels seus vessants o formes. 

1891 A Anglaterra es crea la Royal 
Life Saving Society amb l'ob
jectiu d'intentar reduir el nombre 
d'ofegats anuals (s'estimava a 
2.000 persones) i la intenció 
d'animar els ciutadans a conèixer 
i aprendre les tècniques per 
salvar en l'aigua. 

1897 Es fabrica el primer "ma
niquí". 

1899 A França es crea la Union Fé
dérale des Sociétés de N ation 
et de Sauvage pel Sr. Raymond 
Pitet, autèntic pioner del sal
vament aquàtic. 
El mateix any a Ancona (Itàlia) 
el N.H. Arturo Passerini di Fi
nale constitueix la Societat 
Italiana de Salvament: SIS 
Natatorium. 

1901 Es crea a França la Fédération 
Nationale de Sauvetage (1 de 
juliol). 

1902 A Neuilly Sur Seine (França), 
presidits per D. Emili Loubet, 
President de la República 
Francesa, se celebren cam
pionats de natació, salts i sal
vament de la Marina, l 'Armada 
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i l'Ensenyança, i hi participen 
aproximadament 1.000 es
portistes, amb les proves se
güents: salvament nàutic amb 
maniquí, salvament en incendi, 
maniobra d'embarcació, llan
çament de salvavides, ajuda en 
accidents i en asfíxies. 

1910 La Federació Francesa organitza 
a Saint Quen el Congrés In
ternacional de Salvament, du
rant el qual es funda la Fé
dération Internationale de 
Sauvetage et Secourrisme et de 
Sports Utilitaires, la seu del qual 
s'emplaça a París, composada 
per totes les Federacions Na
cionals que persegueixin la to
talitat o part de les seves fi
nalitats i que siguin reconeguts 
per aquesta i accepten sot
metre's als estatuts. 

1914 Es funda la Societat Espanyola 
de Salvament de Nàufrags que 
durant molts anys du a terme 
infmitat d'activitats de caràcter 
humanitari, algunes molt im
portants, i fins i tot a nivell in
ternacional. 

1933 Es crea la Société Suisse de 
Sauvetage. 

1939 El CON! incorpora a la SIS a 
la Federació Italiana de Natació 
i la converteix en la seva secció 
de Salvament. 

1949 Es fabrica i s'accepta el maniquí 
actual, que des de llavors es 
modifica poc. 

1951 Després de la Segona Guerra 
Mundial, que, com va succeir 
amb la resta dels esports, va 
impedir el desenvolupament i 
la divulgació normals del Sal
vament, aquest apareix amb 
motiu del Congrés Mundial 
celebrat a Cannes (França). 

1957 La Societat Espanyola de Sal
vament de Nàufrags s'integra 
a la Federació Espanyola de 
Natació com a Secció de Sal
vament Aquàtic. 

1957 A Wiesbaden (Alemanya) la 
Federació Internacional de 
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Figuro 10. Les mes.res del manllJlí 

Salvament i Socorrisme elegeix 
com a President Fernando 
Martel Viniegra, almirall de la 
Marina Espanyola. Aquest és 
potser el moment en el qual el 
Salvament i Socorrisme es
panyol inicia de ple les seves 

activitats fins aconseguir si
tuar-se en primer línia mun
dial. 

1961 El gener es crea legalment la 
Federació Espanyola de Sal
vament i Socorrisme, en
carregada de la divulgació i 

150 metres selvement emb embarceci6: Tornado o le boie en el recorregut amb dos rems. AqueslCl prove necessilCl grons dosis de coordineció i forçe. 
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RENDIMENT I ENTRENAMENT 

fonnació d'aquest esport des
conegut, que exigia en aquelles 
dates un domini de co
neixements en matèria de Pri
mers Auxilis i Tècniques de 
Salvament. 
Se celebra el Primer Campionat 
del Món, amb les proves se
güents: 200 m natació amb 
obstacles vestits, 50 m rescat 
del maniquí vestits, llançament 
de salvavides (3,5 kg i 25 m de 
corda) i 150 m salvament amb 
embarcació. 

1963 La Federació Internacional 
canvia de nom i es converteix 
en Fédération Internationale de 
Sauvetage et de Sports Uti
litaires. 
Se celebra a Barcelona el Primer 
Campionat d'Espanya de Te
tratló de Salvament Aquàtic, 
amb esportistes titulats en sal
vament i socorrisme. Des de 
llavors els Campionats d'Es
panya s 'han celebrat any rere 
any. 

1965 Novament l'Assemblea General 
de la Federació Internacional 
decideix canviar el nom, per 
l'actual de Fédération In
ternationale de Sauvetage 
Aquatique, en la qual es mar
quen els objectius prioritaris 
següents: 

• Creació, desenvolupament i 
manteniment de les ins
titucions relacionades amb el 
salvament a la vora de l'aigua 
i en l'aigua, particularment el 
salvament aquàtic . 

• Divulgació i fonnació per la 
pràctica apropiada de l'esport 
del salvament. 

• Recerca científica i tècnica en 
el camp aquàtic, que con
tribueix al progrés i a l'avanç 
del salvament aquàtic. 

1971 El president de la Federació 
Catalana de Salvament i So
corrisme, Sr. Francisco José 
Lacambra, Conde de Lacambra, 
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150 metres salvament amb embarcació: Hissot del maniqul ol final del recorregut omb dos rems i abans de lo tomada amb un sol rem. 
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gran amant i promotor d'aquest 
esport, instaura el primer cam
pionat per a escolars de sal
vament aquàtic. 

1973 Se suprimeix la roba que 
s'utilitzava en les proves de 
piscina a causa de la dificultat 
que suposava unificar talles i 
teixits i a la seva influència en 
el resultat final. 

1983 Es canvia el llançament de 
salvavides pel llançament de la 
pilota de salvament (molt menys 
perillós en salvaments reals en 
ser una pilota de bàsquet i més 
pràctic en poder aconseguir-se 
distàncies més llargues). Quant 
a la prova de 200 m natació amb 
obstacles, aquests passen de ser 
horitzontals (dues sureres a 2 
m una de l'altra, entre les quals 
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Figuro l S. Boia Torpede 
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no es podia sortir) a ser verticals 
(una estructura amb xarxa amb 
70 cm de profunditat, de la qual 
no es pot passar per sobre). 

1987 El dia 1 de juny el Comitè 
Olímpic Internacional confmna 
que la Federació Internacional 
de Salvament Aquàtic adquireix 
la categoria d'Organisme Re
conegut pel COI, pel que es va 
aprovar a la reunió de l'Exe
cutiva d'aquest organisme ce
lebrada l'abril de 1987. 

1988 S'estableixen noves proves de 
competició de caràcter individual 
i es creen per primera vegada 
proves de competició per equip, 
en fonna de relleus. Aquestes 
proves són les que es continuen 
celebrant actualment. 

1990 S'aprova l'actual Reglament 
Tècnic Internacional de com
peticions de Salvament Aquàtic 
i les noves taules de puntua
ció. 

Des de l'inici de la Federació Espanyola 
de Salvament i Socorrisme, l'any 1961, 
han estat vuit els presidents que ha 
tingut: Sr. Ignacio Martel Viniegra, Sr. 
José Antonio de Pascual López Que
sada, Sr. Carlos García Riberas, Sr. José 
Martínez Riofmo, Sr. Pedro Walch Den 
Tuinder, Sr. Jaime Serrano Pomares, 
Sra. Mercedes Oliveró Capellades i 
actualment el Sr. Jorge Lang Lenton 
León. Gràcies a tots ells i a la 
col.laboració dels seus equips aquesta 
Federació ha aconseguit evolucionar 
i continuar endavant, malgrat l'escàs 
suport econòmic que rep. 
En l'àmbit federatiu internacional, la 
participació de la Federació Espanyola 
de Salvament i Socorrisme ha estat i 
és molt important, tal i com es com
prova en les dues ocasions que han estat 
escollits per a la Presidència de la 
Federació Internacionals de salvament 
els espanyols Sr. Ignacio Martel Vi
niegra i Sr. José Antonio de Pascual 
López Quesada. En l'actualitat dos 
membres de la Federació Espanyola 
ocupen llocs de direcció a la PIS: Sr. 

ss 



56 

(1. 
~ 

'~ " 

4 x 50 metres relleu de lo boio tor¡Je{ie: TerceJO relleVlldoJO omb el moteriol preporot, esperont l'orribodo de lo seVll companvo. 

Pedro Walch Den Tuinder (responsable 
de temes esportius i coordinador de 
l'àrea de Sud-amèrica, Portugal i Es
panya) i la Sra. Teresa Paredes Fargas 
(Presidenta de la Comissió Esportiva 
Internacional). 
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Carlos Plana Galindo, 
Llicenciat en Eclucació Física, 
Professor cie l'Escola Universitaria clel Professorat 
cI'EGB cie Saragossa. 

Resum 

Aquest article introdueix el plan
tejament que li dóna títol i s 'ha realitzat 
en dues vies d'estudi diferents: 
D'una banda la que intenta justificar 
la necessitat d'una acció específica dins 
de l'Educació Física i la seva didàctica 
amb el suport dels aspectes que de
fmeixen aquesta matèria com a diferent 
de les altres que conformen el cur
rículum de l'alumne. 
D'altre banda, la que presenta el rol del 
professor en general com aquell format 
pels paràmetres que justifiquen l'èxit 
de la docència i que es basen en accions 
concretes definides per la relació amb 
l'entorn, la institució educativa i els 
mateixos alumnes. 
El resultat de la interrelació entre 
ambdues ens presenta un rol específic 
per al professor d'Educació Física 
defmint unes pautes d'actuació, una 
mica ideals, però que es poden prendre 
com a objectiu final en la progressiva 
millora de la seva acció docent. 

Paraules clau: acció docent, di
ferenciació didàctica, intervenció 
didàctica. 

Introducció 

L'Educació Física i l'Escola han tingut 
i mantenen un tipus de relació especial. 
Estudiar-la i intentar definir el paper 
del professor d'Educació Física en 
aquest context sembla un tema apas
sionant de tractar si reconeixem les 
potencialitats d'aquella en base a la 
capacitat educativa i integradora de la 
seva acció. 
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EL ROL DEL PROFESSOR 
D'EDUCACIÓ FÍSICA 

Qui és que no ha viscut més o menys 
conscientment aquesta relació; és 
evident que l'Educació Física arrossega 
fins als nostres dies una consideració 
"especial" que en molts aspectes es 
titllaria sense reserves de dis
criminatòria. Aquest estat de la qüestió 
porta al plantejament de si es ve
ritablement una assignatura diferent, 
i si és així, què suposa aquesta situació 
especial i si la solució és discriminar
Ia o conèixer-ne les veritables pos
sibilitats dins de l'escola. 
Partim de la idea que la consideració 
dels companys, dels pares i de les 
institucions respecte d'aquesta as
signatura, és en certa mesura "diferent" 
a les altres. Trobar totes les causes 
generadores d'aquest fet suposaria un 
esforç enorme; tanmateix, molts dels 
símptomes que la defmeixen es revelen 
diàriament en les relacions quotidianes 
del treball docent, i en definitiva solen 
fer al.lusió o bé al desconeixement de 
les veritables possibilitats de l'Edu
cació Física com a matèria decisiva en 
l'educació integral de l'individu, o bé 
a la concepció dualista de l'ésser humà 
tan implantada en la nostra societat 
occidental i que dificulta el des
envolupament de les tendències in
tegradores en les quals l'individu és 
un tot i s'ha d"'abordar" com a tal. 
El que sí s'evidencia atès el mateix 
caràcter de l'assignatura és que la 
història dels professionals de l'Edu
cació Física (com a tals) i la seva ca
pacitat investigadora no han estat prou 
àmplies (o divulgades) perquè s'ha 
conformat de manera regularitzada el 
que ha de ser el rol que ha d'assumir 
el professor d'aquesta_assignatura. 
Per això es pren com a objecte 
d'aquesta aportació intentar deduir quin 
és el paper que ha de desenvolupar el 

professor d'Educació Física en una 
anàlisi de l'assignatura i de les seves 
particularitats característiques com a 
ens globalitzador del sistema edu
catiu. 

Generahtats del rol del 
professor 

Per poder abordar el rol específic del 
professor d'Educació Física ens hem 
de centrar primer en el docent de ma
nera global i en el seu paper en l'es
cola. 
En general, les funcions d'un professor 
es poden estudiar segons les relacions 
que estableixi amb la comunitat en la 
qual exerceix la seva labor; amb l'es
cola com a institució dotada d' es
tructures i components diversos; i, en 
tercer lloc, amb l'alumne i el grup
classe que serà la relació a la qual facin 
referència les dues anteriors (La Edu
caci6n Física en las Enseñanzas, 
1985). 

a) En relació amb la comunitat. Partint 
del fet que l'escola no és un ens 
amat sinó que se situa en un entorn 
determinat, la funció del professor 
respecte d'aquella és la de conèixer 
i compenetrar-se amb el medi social 
i natural que l'envolta i integrar en 
el seu projecte educatiu els valors 
de cultura, llengua, tradicions, etc., 
que la caracteritzen. 
El coneixement profund del medi 
permetrà al professor d'integrar-lo 
com una finalitat en si mateix o 
d'utilitzar-lo com a recurs en 
l'aconseguiment dels seus objectiu 
docents. 

b) En relació amb la institució escolar. 
El professor com a membre d'aquesta 
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entitat ha de conèixer amb profunditat 
tota l'estructura de la qual fonna part. 
Aquesta presa de consciència farà 
que adquireixi la capacitat de des
envolupar-se dins d'aquesta en totes 
les seves possibilitats. 
Com a membre del col.lectiu de 
professors és important la integració 
en el treball en equip sentint-se 
recolzat en la presa de decisions i 
en la realització de nous pro
jectes. 
La participació en la gestió del 
centre, el treball comú dins del 
departament, i el fet de prendre part 
en el major nombre d'activitats 
propiciaran la seva integració i el 
que es més important, el des
envolupament de les seves in
quietuds personals dins del cen
tre. 

c) En relació amb el grup-classe. És 
cap a aquesta que s'han d'enfocar 
els apartats anteriors ja que l'èxit 
de la interacció és un dels objectius 
terminals del procés educatiu. 
Aquest propòsit agruparà l'en
senyament i l'aprenentatge com a 
elements constitutius del procés 
educatiu en el qual el professor ha 
d'adoptar una actitud investigadora 
amb els alumnes, valorant les seves 
inquietuds i adaptant els programes 
a les necessitats que suggereixi la 
realitat educativa en la qual es troba 
immers. 

Lemdo (1973) descriu "les ca
racterístiques del professor com
petent", que serveixen per definir el 
paper ideal que ha d'assumir qualsevol 
professor que pretengui tenir èxit en 
la seva labor educativa. Aquestes són 
les següents: 

1. "Sap introduir els alumnes en una 
relació oberta i confiada, gràcies 
a la seva capacitat d'escoltar i ac
ceptar" (Lemdo, 1973). 

Perquè l'acte educatiu pugui arribar a 
donar-se de manera eficaç, el professor 
ha de jugar en el seu paper establert amb 
els alumnes una relació càlida en la qual 
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aquests se sentin importants pel sol fet 
de ser alumnes. 
El clima de la classe ha de ser distès, 
perquè els alumnes actuïn de manera 
oberta, confiant amb el professor i en 
els altres companys. El docent ha 
d'aconseguir aquesta situació basant
se en la seva capacitat d'escoltar i ac
ceptar. Considerem que Lemdo, quan 
es refereix a "saber escoltar" suggereix 
la capacitat d'estar obert, receptiu a les 
inquietuds que transmeten els alumnes 
i que poden ser descobertes no només 
de manera oral sinó de la pròpia ob
servació que realitza a la classe. 
El professor ha de ser capaç d'acceptar 
l'alumne en ell mateix, després d'això 
les seves inquietuds i accions. Acceptar 
no significa estar-hi d'acord i apro
var-les, però sí que ha de prendre 
consciència del fet que existeixen i, per 
tant, s 'han de tenir en compte. 
2. "Expert en diversos procediments 

de diagnòstic, planificació, fa
cilitació i avaluació i té consciència 
dels seus límits" (Lemdo, 1973, 
p.58). 

El domini de tots aquests procediments 
fa possible estar més a prop de l'alumne 
atenent les seves sol.licituds de la 
manera més adequada i precisa. 
A més, conèixer les limitacions pròpies 
fa possible ser capaç de tenir una major 
comprensió de les dels alumnes i en 

base tant a les unes com a les altres 
buscar les solucions més adequades 
dins del procés educatiu. 
3. "L'actitud de recerca i oferiment de 

condicions d'aprenentatge sempre 
és experimental" (Lemdo, 1973, p. 
62). 

Com Lemdo planteja, el paper que ha 
de jugar el professor és el d'incansable 
investigador que es replanteja cons
tantment els seus arguments i que té 
una actitud activa cap a la millora i el 
perfeccionament de l'activitat que re
alitza. Si no és així la labor del docent 
està condemnada al fracàs, i és més, 
pot comportar desequilibris psi
comotrius fonamentalment per la 
cruesa i els disgustos que produeix no 
veure reflectits els fruits del treball 
realitzat. 
Per tant, és l'actitud experimental la 
que motiva a continuar any rere any 
autoformant-se en l'aprenentatge que 
proporcionen els propis errors. 
4. "Sap contemplar obertament les 

seves creences, sentiments i com
portaments i sap trobar la manera 
de fer-los més constructius per a 
ell mateix i pels altres" (Lemdo, 
1973, p.62). 

En definitiva, el professor ha de 
mantenir un paper crític cap a ell mateix 
i cap a la seva actuació de manera 
constant i moure's en un equilibri di-
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nàmic que li permeti alhora actuar i 
allunyar-se d'ell mateix per observar
se i assumir les rectificacions ne
cessàries per millorar la seva labor. 
Es tracta, doncs, d'una labor intensa i 
de dedicació plena en la qual millora 
totes les capacitats que defmeixen 
l'ésser humà suposa el repte necessari 
per poder assumir el paper que re
quereix el treball de professor. 

Particularitats de l'Educació Física 
reslleete de les altres matèries 
de l'ensenyament 

Cada assignatura, per la singularitat dels 
continguts, necessita una didàctica 
particular que apliqui les diverses 
metodologies de transmissió de co
neixements a les particularitats 
d'aquells que conformen la matèria 
específica que es vol transmetre. 
Dins d'aquesta singularitat es poden 
establir relacions entre les matèries que 
es desenvolupen dins de l'aula i que 
responen a una assimilació de co
neixements i conceptualitzacions. En 
elles se sol valorar la retenció me
morística d'informació. 
Unes altres, en canvi, valoren al màxim 
els aspectes vivencials adquirint per 
això un caràcter molt més singular; és 
el cas de l'Educació Física. Així, 
Sanchez Bañuelos afirma que "té uns 
continguts la diferenciació i es
pecificitat dels quals és impossible que 
resultin més evidents; per tant, el ca
ràcter de la seva programació no és 
comparable en molts casos amb el 
d'altres matèries" (Sanchez Bañuelos, 
1986). 
Intentarem resumir les diferències 
principals que l'anterior autor reflecteix 
al llibre Bases para una Didézctica de 
la Educación Física, i que es concreten 
en les següents: 

1. Per a l'Educació Física, el caràcter 
de l'activitat és lúdic i vivencial i 
implica l'alumne físicament, psí
quicament i socialment; per a 
l'ensenyament en l'aula, ma-
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

joritàriament només es fa servir la 
capacitat cognoscitiva. 
L'Educació física suposa una de-
manda constant d'activitat, mentre 
que l'educació a l'aula no exigeix 
manifestar la major part del temps 
el que s'està fent. 
En Educació Física la progressió 
de l'alumne és evident com també 
ho són els fracassos (són a la vista 
tant del professor com dels altres 
alumnes); en canvi, en l'educació 
a l'aula els resultats dels treballs 
no apareixen de forma immediata 
i, per tant, rarament l'alumne ha 
de manifestar el seu esforç. 
L'exigència de manifestar-se en 
públic en Educació Física resulta 
inevitable, mentre que en l'educació 
a l'aula el temor a manifestar-se pot 
suposar una barrera que faci que es 
perdi la motivació en haver de 
sol.licitar explicacions. 
La pèrdua d'atenció és difícil de 
dissimular en Educació Física, 
mentre que en l'aula és possible ja 
que es pot desconnectar la mirada 
del pensament. 
La valoració dels resultats de les 
accions realitzades en Educació 
Física és directa, mentre que en 
l'educació a l'aula pot no ma-
nifestar-se en períodes prolongats. 
El professor d'Educació Física 

manifesta la seva competència en 
la tasca que sol.licita dels alumnes, 
mentre que en l'educació a l'aula 
és més fàcil dissimular el domini 
de l'assignatura mitjançant ver-
balitzacions. 

8. Els valors exaltats en les classes 
d'Educació Física solen coincidir 
amb molts dels valors de la vida 
de l'alumne, mentre que els valors 
de l'educació a l'aula sovint no són 
reconeguts pels alumnes. 

9. La globalitat de l'Educació Física 
no es pot passar per alt i els apre-
nentatges analítics tenen un clara 
posició en el seu conjunt global. 
En l'aula la interrelació és fre-
qüentment deixada a mans de 
l'alumne amb la qual cosa es di-
ficulta la captació de les trans-
ferències dels aprenentatges. 

10. En l'Educació Física les inter-
accions no verbals tenen molta 
importància, mentre que en l'aula 
és difícil que es doni aquest tipus 
de relació. 

11. El desenvolupament de les classes 
comporta problemes d'organització 
espacial, mentre que en l'aula 
aquests ja vénen resolts. 

12. La classe d'Educació Física porta 
implícita, en molts casos, la re-
alització d'activitats extraescolars, 
mentre que les classes de l'aula 
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solen acabar-se amb l'horari 
d'aquestes. 

Lagardera (1988) hi afegeix "En tot 
procés de comunicació es tranfereixen 
estructures, no només modes, aforismes 
o gestos. Difícilment un professor podrà 
comunicar allò que no sigui, no senti 
o no visqui. Això es manifesta de 
manera irreversible en l'àrea de 
l'Educació Física, on el contacte pro
xèmic entre els protagonistes del procés 
d'aprenentatge i els agents de l'acció 
educativa és constant". 
A més d'aquest text comenta la ca
pacitat de l'Educació Física com a acció 
pedagògica al.ludint al fet que "les 
seves experiències i sobretot el seu 
control anticipatori no és que siguin 
extrapolables a la vida real, sinó que 
són la vida mateixa" (Lagardera, 1988, 
p. 43). Per tant, la contextualització de 
l'acció pedagògica és radicalment di
ferent en relació amb les matèries de 
l'aula ja que segons Trilla (L'Escola 
no crea coneixements ni és el lloc per 
a la seva utilització" (Trilla, 1986). 
Finalment, indicarem que mentre que 
les assignatures de l'aula donen més 
importància en l'alumne a les seves 
capacitats cognoscitives, l'Educació 
Física i la seva acció pedagògica "va 
dirigida a l'alumne com a totalitat" 
(Lagardera, 1986, p. 57). 
Per tant, i a mode de resum, transcrivim 
aquest paràgraf: "Les classes d'Edu
cació Física tenen un efecte més directe 
i immediat sobre el concepte que tenen 
d'ells mateixos els alumnes i també el 
professor. La situació a la classe és més 
oberta i rica en posibilitats i amb una 
acció directa sobre la vida real de cada 
alumne. Per tant, el seu efecte és alhora 
integral i integrador" (Lagardera, 1988, 
p.56). 
Els apartats anteriors justifiquen la 
presència d'una Didàctica de l'Edu
cació Física amb aspectes propis sig
nificativament diferents de la resta de 
les didàctiques. Això requereix un rol 
específic del professor, capaç d'assumir 
i desenvolupar la seva labor educativa 
com a tal. 
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El rol específic del professor 
d'Educació Física 

Partint del rol general del professor i, 
tenint en compte l'especificitat de 
l'Educació Física (ja justificats), in
tentarem definir les directrius que 
conformen el rol específic del professor 
d'Educació Física. 
Les relacions del professor amb l' en
torn, l'escola com a institució i el grup 
de classe es concreten en l'Educació 
Física en el següent: 

a) L'entorn s'ha de convertir en "el 
gran aliat" del desenvolupament 
global i integral dels alumnes. Les 
possibilitats que ofereix a l'escola 
(que sol estar inclosa en l'entorn 
en el qual es desenvolupa la vida 
real dels alumnes) són les que faran 
possible l'extrapolació dels con
tinguts impartits a la realitat dels 
alumnes. Per això, si anteriorment 
fèiem referència a la capacitat de 
l'Educació Física per aportar si
tuacions de la vida real, l'entorn en 
el qual es desenvolupin aquestes 
vivències haurà de ser, tant com 
sigui possible, el propi entorn de la 
vida dels alumnes. 
D'altra banda, l'emplaçament de 
l'edifici docent en l'àrea rural, ur
bana, agrícola o industrial, requerirà 

del professor una capacitat especial 
que s'haurà d'acompanyar de 
l'esforç necessari en l'adaptació 
dels continguts de les exigències 
de l'entorn. Per a això serà fo
namental el recolzament de les 
activitats folklòriques (balls re
gionals, costums que utilitzin la 
motricitat, etc.), dels jocs tra
dicionals i de la forma que hagi pres 
l'esport en aquesta realitat concreta, 
sent conscients de l "'enculturació" 
i de la seva capacitat de camuflar 
les realitats culturals pròpies de les 
diverses zones a les quals afecte. 
Les pràctiques contextualitzades 
en l'entorn dels educands actuen 
reforçant l'interès dels alumnes cap 
a l'assignatura alhora que en
riqueixen el ventall de possibilitats 
d'actuació d'aquells en el seu propi 
medi. 

b) Partim de l'afirmació següent: "El 
professor ha de conèixer el sistema 
educatiu per poder adaptar-s 'hi" 
(Lemdo, 1973, p. 58). Tenint en 
compte que aquesta premissa és 
imprescindible per a qualsevol 
professor, la seva aplicació s'ha de 
prendre amb més rigor pel propi 
docent de l'Educació Física en haver 
d'assumir una situació real fí
sicament distant de la resta dels 
companys, superant la barrera dis-
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criminatòria que ha caracteritzat les 
seves relacions en la institució es
colar. De la capacitat d'exercir el seu 
paper en la institució dependrà l'èxit 
de les relacions amb les altres àrees 
que, en certa mesura, faciliten la 
pròpia labor de l'Educació Física 
en l'escola. 
Dins del departament, el treball en 
equip es fa imprescindible si es 
pretén assumir els objectius de 
manera progressiva i coherent. A 
més, les característiques de 
l'Educació Física requereixen la 
col.laboració estreta dels professors 
ja que la diversitat dels continguts 
és tal (condició física, salut, esports, 
expressió, jocs, naturalesa, etc.) que 
necessiten les aportacions de tots 
per tal de suplir les mancances in
dividuals. 

c) El grup-classe interactiva amb el 
docent en Educació Física de forma 
específica ja que com hem apuntat 
anteriorment les diferències res
pecte a d'altres assignatures con
dicionen aquesta relació de la qual 
destaquem: 
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• El compromís que ha de mantenir 
el professor amb els alumnes és 
significativament diferent. El risc 
que suposa realitzar cert tipus 
d'accions "perilloses" en les quals 
la confiança que dóna el professor 
és el mòbil que indueix els elumnes 
a enfrontar-s 'hi. 

• La sinceritat obligada en no poder 
ocultar mitjançant verbalitzacions 
les deficiències tant del professor 
com dels alumnes. 

• El repte permanent del professor 
en enfrontar-se amb les pròpies 
limitacions i les dels alumnes, que 
són l'obstacle que ha de ser su
perat dia a dia. 

• La qualitat de la comunicació en 
presentar-se per un nombre major 
de canals que en les altres as
signatures. Cal destacar la im
portància de la comunicació no 
verbal ja que el protagonisme que 
adquireix en Educació Física és 

difícil que s'observi en altres si
tuacions de la vida i de l'escola. 
Aquesta possibilitat amplia el rol 
del professor ja que facilita la 
transmissió no només d'informació 
sinó també d'actituds i valors que 
van més enllà de les oportunitats 
que brinda l'aula. 
• La utilització de l'espai, la seva 

organització i distribució són una 
altra de les facetes en les quals el 
rol del professor d'Educació Fí
sica s 'ha de considerar de forma 
específica ja que són conceptes 
amb una gran repercussió en les 
capacitats de l'alumne. 

Seguint les aportacions de Lemdo, el 
paper del professor d'Educació Física 
comporta el següent: 

1. "Sap introduir els alumnes en una 
relació directa i confiada gràcies 
a la seva capacitat d'escoltar i ac
ceptar" (Lemdo, 1973, p. 62). 

El feedhack constant de les classes 
requereix del professor d'Educació 
Física un domini clau d'aquestes ca
pacitats; "escoltar" amb tots els sentits 
les manifestacions que de manera tan 
singular es produeixen en les pràctiques 
i acceptar la realitat de cada subjecte 
com també la pròpia constitueixen la 
base necessària perquè es donin els 
aprenentatges. 
2. "És expert en diferents pro

cediments de diagnòstic, pla
nificació, facilitació i avaluació, i 
té consciència de les seves li
mitacions" (Lemdo, 1973, p. 62). 

Les relacions a les classes d'Educació 
Física són tan directes i en aquestes 
estan tan a la vista els comportaments 
tant dels alumnes com del professor 
que considerem obligat que aquest sigui 
un expert en cada un dels aspectes que 
hem pres de Lemdo. 
El diagnòstic és quasi una constant. 
Les activitats realitzades pels alumnes 
requereixen l'observació del professor 
que informarà, bé en general, bé de 
manera individualitzada, dels pro
gressos i dels errors que cal corregir. 

Aquest feedback continu accentua 
el paper de facilitador, orientant, 
estimulant i aconsellant l'acon
seguiment de les metes au
toimposades. 
La planificació abraça no només els 
continguts de l'assignatura ja de per 
si extensos i variats, sinó també del 
material, la seva organització, dis
tribució, utilització i reposició, i de 
l'espai específic de vegades sotmès a 
agents externs i d'altres moltes com
partit amb altres professors que han de 
planificar-ne la utilització. A més, la 
mobilitat espacial imprescindible en 
l'Educació Física requereix plan
tejaments organitzatius que tenen poc 
en comú amb la utilització passiva de 
l'aula. 
L'avaluació en Educació Física és di
recta i constant. El mateix alumne la 
necessita en tot moment ja que implica 
conèixer la seva situació davant les 
barreres que vol superar. De la mateixa 
manera els companys avaluen sovint les 
actuacions dels altres per curiositat, per 
ocupar el temps d'espera o de re
cuperació o mer mesurar les seves 
pròpies aptituds en funció de les re
alitzacions alienes. Alhora, el professor, 
en observar, reforçar, corregir o suggerir 
modificacions necessita una valoració 
prèvia que li permeti la relació amb 
l'alumne en els termes assenyalats. 
3. "La seva actitud general cap a la 

recerca i oferiment de condicions 
d'aprenentatge apropiades sempre 
és experimental" (Lemdo, 1973, 
p.62). 

En tot professor les condicions que 
envolten la seva activitat docent han 
d'anar acompanyades d'una actitud 
experimental que ajuda a fugir de la 
monotonia de les classes plantejant 
nous reptes tant en la comunicació amb 
els alumnes, com en els nous plan
tejaments dels continguts que ne
cessàriament es "repeteixen" cada curs. 
En Educació Física aquest tipus de 
condicionants tenen un caràcter en certa 
manera diferent en considerar d'una 
banda que la comunicació (ja tractada) 
engloba molts més aspectes que els que 
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es donen a l'aula, per la qual cosa 
l'experimentació amb aquesta en un 
intent de millorar dia a dia la relació 
professor-alumne, és un repte que s 'ha 
de passar per alt. D'altra banda, els 
blocs de continguts i la seva varietat 
(reflectida en la Reforma) permeten 
escollir els mitjans i modificar-los en 
base a noves experiències que es duen 
a terme dins de l'activitat docent. 
4. "Sap contemplar obertament les 

seves creences, sentiments i com
portaments i sap trobar la manera 
de fer-los més constructius per a 
ells mateixos i per als altres". 

En el món de l'educació física i l'esport 
és freqüent evidenciar opinions sobre 
"el que ha de ser i el que no" de la labor 
dels professionals. No és estrany que 
un pare d'alumne opini en contra del 
judici de l'àrbitre quan es tracta d'una 
jugada que perjudica seriosament 
l'equip del qual es soci. Aquesta cir
cumstància obliga necessàriament el 
professor a revisar una vegada i altra 
els seus plantejaments en un intent de 
millorar-los fent-los constructius tant 
per a ell mateix com per als alumnes 
que els reben i comparteixen al seu 
entorn. 
A més, l'evolució fugaç que pateixen 
les activitats físico-esportives han 
d'anar acompanyades d'una reflexió 
comparativa amb els mateixos alumnes 
que faciliti, en la mesura del possible, 
una acceptació crítica dels nous valors 
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en els quals es veuen involucrats. 
La capacitat d'aprendre dels alumnes 
i d'un mateix, en base als encerts i als 
errors de la mateixa actuació, té els seus 
aconseguiments més gratificadors quan 
es pot plantejar contemplant ober
tament el propi paper i sotmetre'l a 
revisions constants en les quals es posin 
a prova els valors que serveixen de base 
de l'activitat com a docent. 

Conclusió 

Després de comparar el paper del 
professor de l'aula i el d'Educació 
Física es pot afirmar que hi ha di
ferències clares que justifiquen l'es
pecificitat d'aquesta última i, per tant, 
la necessitat que la seva didàctica 
contempli l'important paper que ha de 
jugar el docent que la imparteixi. 
Les diferencies observades per Sanchez 
Bañuelos defineixen les directrius 
generals del paper específic del pro
fessor d'Educació Física, encara que 

. hem de fer servir aportacions posteriors 
(com la presentada per Lagardera a les 
11 Jornades Aragoneses d'Educació 
Física Escolar) per justificar les ex
trapolacions de l'assignatura a la vida 
real dels educands: aspecte que evi
dencia, més encara, la seva importància 
dins de l'àmbit de l'educació. 
Els tipus de relació del professor que 
se'ns presenten en el llibre La Edu-

cación Física en las Enseñanzas Me
dias i que s 'han tractat en aquest article, 
mostren alhora els àmbits d'actuació 
en els quals el professor ha de mantenir 
el seu paper específic si desitja des
envolupar les possibilitats que li brinda 
l'assignatura. 
Finalment, les aportacions de Lemdo 
pel que fa al paper general de professor 
són prou interessants perquè es tinguin 
en compte en una anàlisi exhaustiva 
d'aquestes en el paper específic del 
professor d'Educació Física. Aquesta 
anàlisi evidencia la realitat d'aquestes 
aportacions no com un objectiu últim 
que cal assenyalar sinó com a necessitat 
obligatòriament vinculada a la didàctica 
específica de l'assignatura. 
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Resum 

L'objectiu dels programes per apri
mar-se és assolir un desequilibri en el 
balanç energètic que condueix a una 
reducció del greix corporal. 
No és freqüent que les persones que 
desitgin aprimar-se utilitzin l'exercici 
físic com a mitjà per aconseguir-ho, 
renunciant així als beneficis psicològics 
i metabòlics que reporta. Tot i això, 
quan sí fan exercici, l'elecció de la 
dansa aeròbica és majoritària entre les 
dones, mentre que els homes pre
fereixen els exercicis de força. 
Amb la fmalitat de ressaltar la con
tribució d'aquestes activitats en un 
programa de reducció del greix cor
poral, es recullen dades que permeten 
quantificar el cost energètic de la dansa 
aeròbica i dels exercicis de força. 

Paraules clave: dansa aeròbica, 
força, greix corporal. 

Introducció 

Cada vegada és més gran la importància 
que dóna la nostra societat a les gim
nàstiques recreatives de temps lliure 
(GRTL): activitats físiques de caràcter 
lúdic que es practiquen durant el temps 
d'oci en gimnasos públics o privats. El 
motiu d'aquesta valoració positiva cal 
buscar-lo en el convenciment majoritari 
que la seva pràctica regular i continuada 
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INFLUÈNCIA DE LA DANSA 
AERÒBICA I DELS EXERCICIS 

DE FORÇA EN LA REDUCCIÓ DEL 
GREIX CORPORAL 

reporta beneficis tant físics com psíquics 
i socials (Buñuel, 1987). 
Dins de la denominació de GRTL 
s'inclouen la gimnàstica de man
teniment, la dansa aeròbica, la gim
nàstica-jazz i la musculació. La seva 
importància radica en el fet que el con
junt agrupa les úniques formes d'exercici 
a les quals tenen accés la majoria de les 
dones espanyoles. La modalitat de 
gimnàstica recreativa amb més ac
ceptació entre les dones és la dansa ae
ròbica, mentre que els homes només 
superen les dones en percentatge de 
participació en la musculació. Els motius 

adduïts més sovint, tant pels homes com 
per les dones, per justificar la pràctica 
de la gimnàstica recreativa són el man
teniment o millora de la condició física 
i l'aconseguiment d'una aparença cor
poral millor (Buñuel, 1987). 
Anem a veure com influeix la pràctica 
de la dansa aeròbica i dels exercicis 
de força en la reducció del greix cor
poral. L'escassesa de treballs que es 
plantegin com a objectiu l'estudi directe 
d'aquesta relació ens obliga a intentar 
conèixer quin és el cost energètic lligat 
a aquestes dues activitats. D'aquesta 
manera podrem tenir una idea apro-

TAYlOR, (ha ries H. Estats Units. Fato Spart 90 
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ximada del grau de desequilibri que la 
pràctica de la dansa aeròbica i dels 
exercicis de força provoquen en el 
balanç energètic total d'una persona. 
Les dades reconegudes inclouen, en 
general, la taxa metabòlica del repòs 
(TMR) mentre dura l'activitat objecte 
d'estudi, però no l'increment que en 
aquesta taxa provoca l'exercici físic. 
S 'ha de tenir en compte que el consum 
addicional d'energia resultat de l'in
crement del metabolisme que persisteix 
una vegada finalitzat l'esforç és més 
alt com més alt és el consum d'oxigen 
involucrat i com més prolongada és la 
durada de l'exercici físic (figura 1) 
(Chad, 1988; Gore, 1990). 

El cost energètic de la dansa 
aeròbica 

La dansa aeròbica o aeròbic, consisteix 
en la realització de moviments co-
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0,061 4,17 
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DONES: V~ màx = 34,7 ml de 02l'kg min 

COST ENERGÈTlC(*) 

kcallkg min kcal/min 

0,069 3,96 

0,101 6,28 

0,135 7,75 
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(*) Inclou la TMR i l'oxigen consumit duranr els períodes de reposo 

Toulo 1. Valors mitjans de la freqüència cardíaca i del cost energètk manifestat en les sessians d'aeròbic de 
diferent int.nsitat, s.gons el sexe.lgbanugo i Gutin (1978) 

70%V~mAx 

50%V02 màx ------

reogràfics, calistènics i salts acom
panyats de música. Es tracta d'una 
moda importada dels EUA que va tenir 
el seu apogeu a Espanya fa uns anys 
per que encara gaudeix d'una gran 
acceptació entre la població fe
menina. 

~ S 

4 

3 ------------

Són nombrosos els treballs que han 
avaluat el cost energètic de la dansa 
aeròbica. El més esmentat és el de 
Igbanugo i Gutin (Igbanugo, 1978), els 
quals van mesurar el consum d'oxigen 
de 2 homes i 2 dones durant una sessió 
d'aeròbic estructurada en 7 períodes 
de ball de 2 a 3 minuts de durada ca
dascun, separats per períodes de des
cans de 15 a 90 segons. Van efectuar 
tres tipus de sessions de diferent in
tensitat (baixa, mitjana i alta), de les 
quals es van obtenir els resultats de la 
taula 1. 

2 

O 
20 SO 

minuts 

30%V~màx 

80 

Figuro 1. Valors de l'EPOC (Excés de Consum d'Oxig.n Posterior a l'Exercici. És una mesura d'increment 
provocat per aquest exercici en el consum metabòlic) al llarg de les 8 hores posteriors a l' exercic~ 

8n funció de la seva int.nsitat i durada. Adaptat de Gore i col. (1990) 
EPOC = Enferm8tat Pulmonar Obstructiva Crònica 
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Nelson i col. (1988), en un treball més 
recent van mesurar de manera indirecta 
el consum d'oxigen de 13 dones durant 
una sessió d'aeròbic que va consistir 
en 10 minuts d'escalfament, 35 minuts 
de dansa i 5 minuts de tomada a la 
calma. La freqüència cardíaca de les 
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planteja la dificultat de dissenyar 
moviments coreogràfics que com
pleixin amb el requisit descrit. Des d'un 
punt de vista energètic es poden 
aconseguir consums similars als 
aconseguits amb l'aeròbic tradicional. 
En un estudi dut a terme amb dones 
habituades a la dansa de tipus aeròbic 
(Bronstein, 1990) es va avaluar el cost 
de l'ABI en 0,174 KcaVmin o bé 9,93 
KcaVmin. No es va trobar cap di
ferència significativa amb el cost 
d'aquesta mateixa activitat utilitzant 
llastres de 0,45 kg a les mans (0,187 
Kcal/kg min, o bé 10,69 KcaVmin) 
(aquests valors inclouen la TMR). 

El cost energètic dels exerads 
de for~a 

CRUZ, Pedro A. Espanyo. Foto Sport 78 

participants en l'estudi es va mantenir 
entre el 60 i el 80% de la freqüència 
cardíaca de reserva -Fc de reserva = 
Fc màxima - Fc de repòs; Fc de treball 
= Fc de repòs + % (Fc màxima - Fc 
de repòs}-. Van avaluar el cost 
energètic total dels 50 minuts que va 
durar la sessió de 317 +1- 13 KcaVmin. 
El Consum d'energia durant els 35 
minuts de dansa va ser de 8 ± 1,3 
kcaVmin. 
En els dos treballs esmentats els autors 
van considerar que el consum d'energia 
involucrat en les sessions de dansa era 
prou gran com perquè aquest tipus 
d'activitat fos emprada en pro~rames 
de reducció de greix. TanmatelX, són 
freqüents els treballs en els quals les 
dones sotmeses a programes d'aeròbic 
milloren el seu V02 màx, però no 
experimenten variació del seu contingut 
de greix corporal (Downy, 1985; 
Hsiu-Ying, 1986; Parker, 1989). Això 
s 'ha relacionat amb la manca de control 
en la ingestió d'aliments durant el 
programa . . 
Tenint en compte l'elevada proporció 
de lesions que es dóna entre els prac
ticants de la dansa aeròbica, s 'han 
suggerit modificacions que afecten tant 
les condicions materials en les quals 
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es desenvolupa aquesta activitat, com 
la metodologia emprada (Baitch, 1987). 
En relació amb aquesta última s 'ha 
plantejat la conveniència de substituir 
el tipus de moviments habituals, en els 
quals són freqüents els salts, per altres 
caracteritzats pel contacte continu 
d'almenys un peu amb el terra. És el 
que s'anomena Aeròbic de Baix Im
pacte (AB I). 
Des del punt de vista tècnic de l' ABI 

El cost energètic dels exercicis de força 
depèn de factors tan variats com les 
característiques de l'entrenament (núm. 
de sèries, núm. d'exercicis per sèrie, 
núm. de repeticions per exercici i cà
rrega utilitzada en cada exercici), del 
tipus de contracció emprada (iso
mètrica, concèntrica o excèntrica) 
(Knuttgen, 1971), de la velocitat de la 
contracció (Gettman, 1978) o fms i tot 
del tipus d'aparell emprat (Katch, 
1985). 

GETI'MAN (8) GETI'MAN (7) HORTOBAGYI (10) COWANDER (4) 

NÚM. DE SETMANES 20 10 12 12 

DIES/SETMANA 3 3 3 3 

INTENSITAT m 1-6 5·10(··) 6RM 

NÚM. DE SERIES 2 5 5 4-5 

NÚM. DE EXERCICIS lO 7 (.) 2 5 3 

NÚM. DE REPETICIONS IS 10-15 1-6 5·10 12 

VARIACIÓ GREIX % -6,7 (1,3 KG) ·13 (2,6KG) N.S. ( ••• ) N.S. 

(*) Exercicis isocinètics a (g/~oo. 
( •• ) En unitalS RM, és a dir, número mhim de vegades que es posiblc repetir un exercici. 
( ••• ) N.S.: No significaliva. 

Taulo 2. Caraderlsllquts de qualr. periodts ci' .. tr_1 de la 'orsa II.s macllflcadans aconsepides .. el 
conlingut de gr.lx corporal 
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Per tant, resulta impossible establir una 
relació entre totes aquestes variables 
i el cost energètic d'una sessió d'en
trenament de la força. Ara bé, d'estudis 
comparatius com el de Poumarat i 
Dabonneville (Poumarat, 1989) o el 
que efectuen a la taula 2 es dedueix que 
l'ús d'un entrenament en circuit con
dueix sovint a una reducció significativa 
de greix corporal. 
Aquest tipus d'entrenament es ca
racteritza per l'ús de 8 a 12 exercicis 
que es repeteixen de 10 a 15 vegades 
amb càrregues que van del 40 al 60% 
de la força màxima. Els descansos entre 
exercicis són curts, entre 15 i 30 segons, 
cosa que manté elevada la freqüència 
cardíaca i origina consums elevats 
d'oxigen. No és el fet que la freqüència 
cardíaca es mantingui elevada el que 
condueix a una reducció del greix, sinó 
el que l'entrenament en circuit permeti 
que s'assoleixin grans volums de tre
ball. 
Així doncs, el coneixement del cost 
energètic de l'entrenament de força com 
a mètode destinat a aconseguir una 
reducció del greix corporal es limita 
al coneixement d'aquest cost en l' en
trenament en circuit. 
Wilmore i col. (Wilmore, 1978) van 
avaluar, en un treball que ha esdevingut 
un clàssic, la despesa energètica d'una 
sessió d'entrenament en circuit. Tot i 
que els resultats obtinguts no són ex
trapolables a qualsevol altre sessió de 
característiques similars, ens poden 
servir per fer-nos una idea aproximada 
de quina incidència pot tenir aquest 
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keal keaJ/min keal/h keal/kg h keal/kg MLG (*) h 

HOMES 202,4 9,0 539,7 6,96 8,14 

DONES 137,8 6,1 367,5 6,02 8,18 

(*) MLG = Massa lliure de greix. 

Toulo 3. (onslm lolal d'energia dlranl els 22,5 minuls d'extrdd i els 12 miMIs de recuperació. Pres de 
WIImore i col (1918) 

HOMES 

DONES 

keal 

129,1 

95,0 

keaVmin 

5,73 

4,22 

keal/h 

344,5 

253,3 

keal/kg h 

4,44 

4,15 

keal/kg MLG h 

5,2 

5,64 

Toulo 4. (onsum d'energia nel, descomplal el consum melabòlk dlranl l'exerdd i els 12 mlnuls de recuperació. 
Pres de Wilmore i col. (1918) 

tipus d'exercici en un programa de 
reducció de greix. 
L'experiment va determinar el cost 
metabòlic d'un entrenament de força 
en circuit al qual es van sotmetre 20 
homes i 20 dones. L'entrenament va 
consistir en 3 sèries de 10 exercicis 
repetits de 15 a 18 vegades cada un, 
amb una càrrega del 40%. Cada exercici 
s'executava en 30 segons i el descans 
entre exercicis era de 15 segons. Un 
cop acabada la sessió es va fixar un 
temps de 12 minuts com el necessari 
perquè el consum d'oxigen tornés als 
valors de repòs previs a l'inici de la 
sessió d'entrenament. Utilitzant com 
a factor de conversió el de 5.05 Kcal/ 
litre d'02, el consum energètic va ser 
el que apareix a les taules 3 i 4. 
Com es pot observar l'energia que es 

femenina adulta". Revista de investigación 
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consumeix no és menyspreable, tot i 
que s'assoleixin els valors que són 
propis d'exercicis com la cursa o la 
natació. 

Conclusions 

La influència d'un exercici físic en la 
reducció del greix corporal depèn del 
consum d'energia que produeix, cosa 
que està relacionada, alhora, amb el 
consum d'oxigen que es produeix durant 
l'esforç. En aquest sentit, el consum 
energètic que ocasiona la dansa aeròbica 
és més gran que el que té lloc durant els 
exercicis de força. La seva eficàcia per 
aprimar també serà més important, a 
condició que no es vegi alterada la in
gestió d'energia a través dels aliments. 
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REFLEXIONS A L'ENTORN DE L'EDUCACIÓ , 
FISICA I LA REFORMA EDUCATIVA 
Francesc Imbernon, 
Deportoment de Didòd;co ; Orgonitzodó Esc%r 
de /0 UniversitDt de Borce/ono. 

Moltes vegades no és únicament el currículum establert i 
la seva estructura oficial que desenvolupa o no la im
portància d'una àrea, ja sigui pel nombre d'hores o de 
professors que s 'hi dediquen o per la seva suposada o his
tòrica aportació científica, sinó que en un des
envolupament curricular obert, els professors són els que 
a vegades determinen les característiques d'una àrea i la 
posició que aquesta ocupa en el currículum, ja que tenen 
la possibilitat d'escollir el tractament didàctic d'aquesta i 
també d'establir els mecanismes de selecció i se
qüenciació de continguts i objectius. 
Hem d'estar convençuts que els avenços recents en l'ar
ticulació de l'Educació Física com a "camp d'estudi" ac
tualment estan prou ben establerts perquè sigui con
siderada com una àrea d'interès acadèmic i mereixedora 
d'estudi per ella mateixa. 
L'Educació Física és una àrea que és possible de justificar 
sobre una base instrumental, però actualment podem mos
trar que també compleix altres objectius educatius. L'Edu
cació Física ha d'ajudar els alumnes no únicament a des
envolupar-se en habilitats i destreses bàsiques motrius 
sinó en el desenvolupament sensorial, control tònic, co
neixement del propi cos, desenvolupament de l'equilibri i 
to postural, coordinació motriu i organització de l'espai i 
del temps. Aquest treball permet els alumnes un co
neixement més gran d'ells mateixos i els possibilita una 
millor relació amb els altres i amb el medi. 
És el professorat el que pot fer que les activitats de l'Edu
cació Física siguin una part valorada i constituent de la 
cultura i, per tant, necessària per educar "persones". 
Aquesta tasca professional del professorat d'Educació Fí
sica comporta dues menes d'actituds en la seva tasca do
cent: un de general, que s'emmarca dins d'un procés glo
bal que és la seva actitud mitjançant les paraules, els 
comportaments i l'ambient que estableix i també amb la 
seva integració plena al claustre del centre on treballa (i, 
per tant, participa amb tot el col.lectiu del professors i 
professores); i una actitud específica, que és la que as
sumeix com a procés profund dins de la seva especialitat i 
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per la qual constantment recerca nous materials i nous 
processos didàctics específics (de treball més intern de 
Cicle, Seminari o Departament). 
Per arribar a aquestes fites, l'educació física ha de superar 
diversos obstacles que es converteixen en obstacles "cur
riculars" i vénen donats per aspectes educatius i no edu
catius. 
En els aspectes no educatius tenim les connotacions his
tòriques d'aquesta matèria producte d'èpoques de
terminades on es confonia l'Educació Física amb la pre
paració pseudo-militar o de caire únicament esportivo
competitiu o també per un concepte místic de "castigar" 
la part material del cos que podria generar processos "pe
caminosos" . 
En els aspectes educatius tenim la consideració d'una ma
tèria no "intel.lectual" (dicotomia real entre mental i fí
sica) i, per tant, complementària a l"'acumulació de sa
bers". En un concepte curricular segons el qual 
l'ensenyament s'adreça al cap de l'alumne i oblida el cos 
com a eina d'aprenentatge personal, cultural i social. 
Aquesta connotació es converteix amb un veritable obs
tacle educatiu. 
Els canvis històrics i educatius han anat diluint aquests 
conceptes i és a partir de la reforma que enceta la LOGSE 
que hauríem de situar l'Educació Física en el lloc que li 
correspon, que no és un altre que la igualtat total amb les 
altres àrees del currículum i introduir-nos en un canvi 
conceptual i metodològic de l'àrea. 

L'Educació Física a la LOGSE. La normativa 

Si fem la lectura detinguda de la LOGSE trobaríem le
galment aquest canvi conceptual respecte a la important 
tasca de l'àrea de l'Educació Física. 
D'una banda trobem principis generals: 

• "L'objectiu primer i fonamental de l'educació és el de 
proporcionar als nens i nenes, als joves d'un i d'altre 
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sexe una fonnació plena que els penneti confonnar la 
seva identitat pròpia i essencial ( ... )" (Preàmbul). 

• "El Sistema educatiu ( ... ) s'orientarà: 
a. al ple desenvolupament de la personalitat de l'alum
ne" (article 1). 

l d'altra banda, principis específics per a l'educació se
cundària i el batxillerat: 
• "L'educació secundària obligatòria (i el batxillerat) con

tribuirà a desenvolupar en els alumnes les capacitats se
güents: ( ... ) 
b. Utilitzar l'Educació Física i l'esport per afavorir el 
desenvolupament personal" (articles 19 i 20). 

• "Seran àrees de coneixement obligatòries en aquesta etapa 
(Educació Secundària Obligatòria) les següents: ( ... ) 
c. Educació física" (article 25). En el Batxillerat diu que 
serà matèria comuna (article 27.4). 

Què representa en la pràctica esportiva aquest canvi? 

En principi establir la possibilitat d'aprofundir te
òricament aquest àmbit d'ensenyament per poder fer una 
pràctica millor mitjançant la reflexió d'aquesta pràctica i 
adequar-la al context específic on es desenvolupa l'en
senyament. 
Un exemple seria el debat, avui vigent, entre diversos au
tors que prefereixen parlar de "moviment" en lloc d'Edu
cació Física i el justifiquen primer perquè el dualisme 
mental/físic ha de ser superat i també perquè la primera 
dimensió del moviment, "a prop de", s'interessa pel des
envolupament d'un coneixement de base disciplinària i 
una comprensió de les activitats físiques ja que són en si 
mateixes d'interès i valor. La segona dimensió del mo
viment, "a través de", s'interessa per la utilització d'ins
trumental en les activitats físiques per a l'assoliment 
d'uns objectius educatius diferents d'altres àrees, com 
també d'altres objectius complementaris. La tercera di
mensió del moviment, "en", s'interessa per la iniciació 
dels alumnes en una família culturalment valorada de tas
ques físiques, per arribar a "saber com" participar en 
aquestes tasques, interessar-se per elles i gaudir pel que 
són (Amold, 1990). 
La discussió teòrica ha .d'augmentar per millorar la pràctic 
i és un moment oportú ja que ningú no dubta que existeix 
una relació important entre la vida física d'una persona i 
el desenvolupament i la fonnació del seu caràcter. 
L'Educació Física proporciona un coneixement teòric, 
pràctica i una conducta social (avui dia es parla molt de 
moral). S'interessa per la persona en la seva plena cons
titució, les seves creences, actituds i conductes. L'Edu
cació Física ha d'ajudar l'individu en la seva au
tofonnació tant dins com fora de l'activitat. 
Trobem, des del nostre punt de vista, diversos aspectes a 
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analitzar sobre la introducció d'aquest camp del saber 
de fonna "nonnalitzada" en els currículum educatius: 

a) L'Educació Física com una àrea de tractament nonnal en 
els centres docents (en els diversos àmbits: organitzatiu, 
administratiu, didàctic, etc.). Això implica introduir la 
discussió i les propostes educatives de l'àrea en el dis
seny, l'elaboració i la configuració del projecte educatiu 
del centre. També en l'obligada coordinació d'aquesta 
àrea amb el professorat d'altres àrees. 

b) L'elaboració d'un projecte curricular d'àrea i la par
ticipació en el projecte curricular del centre. L'Edu
cació Física ha d'intervenir en treballs in
terdisciplinaris, participar de la coherència de 
l'assoliment d'uns objectius de l'etapa, etc. 

c) L'elaboració de programacions i crèdits comuns on 
s'articulin de fonna coherent els continguts, els ob
jectius didàctics, les activitats, els materials curriculars 
i les activitats d'avaluació. 
Assumir com les altres àrees la rigorositat de la pro
gramació de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge. 
Programar ens ajudarà a eliminar l'atzar i la im
provisació, ens obligarà a analitzar una temporalització 
i una sistematització més adequada a les ca
racterístiques culturals i ambientals del context. 

d) La possibilitat d'ofertar crèdits optatius i variables a 
l'educació secundària de fonna interdisciplinària amb 
altres àrees del currículum. 

L'Educació Física és ~a àrea curricular que com totes les 
altres ha de respondre les preguntes següents: "Què en
senyem?" ---ens ajudarà a organitzar-nos-; "Com en
senyar?" ---com estructurem les experiències d'apre
nentatge en la pràctica educativa-; "Què, quan i com 
avaluar?" ---ens ajudarà a analitzar tots els processos i re
sultats que intervenen en la tasca professional-o 
Sense oblidar que en el currículum actual hi ha dos con
ceptes molt importants a tenir en compte: l'autonomia i 
l'adequació al context. En l'Educació Física, com a àrea 
"nonnalitzada", no es poden oblidar aquestes conquestes 
tan importants de la refonna actual. 
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