EDITORIAL

Un desa]Ulment important:
el nou pla d'estudis
La renovació acadèmica periòdica dels plans d 'estudi és un procés necessari en
una institució docent. El conjunt de pràctiques , sabers i actituds que conformen la
docència en un centre de formació sota la responsabilitat dels formadors , cal que
sigui coherent amb la realitat social que l'envolta, el possibilita i el justifica. L'educació
de persones i la formació de professionals és el major repte que tenen plantejats els
centres universitaris de rang superior, el pla d'estudis és el procediment oficial que
disposen per portar a terme aquest desafiament, però els temps canvien , els hàbits
dels individus es modifiquen, sorgeixen noves creences , es renoven els sabers , la
societat es transforma i les persones es fan diferents amb l'implacable pas de les
dècades i les generacions. Els plans d 'estudi han de reflectir fidelment aquests canvis
i incorporar-los als seus continguts , les seves propostes i la seva filosofia. Consegüentment, els plans d'estudi s'han de renovar, si escau , amb major celeritat que en
d'altres centres docents, atès que la necessitat d'estar sempre mirant atentament la
societat , que determina l'existència mateixa de la universitat, implica un major
acostament a aquesta i un major dinamisme institucional. Els plans d 'estudi són els
instruments que articulen la connexió entre formació (de professors i d'estudiants) i
realitat social.
Els estudis de llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport al nostre país , així
com les altres carreres de rang acadèmic superior, han d 'oferir una formació de
caràcter generalista i específica en el seu àmbit d 'actuació professional. És necessari
educar primer la persona (humanitzar) i després formar l'expert (l'especial ista) per
tal que puguem complir satisfactòriament la nostra missió. Un pla d 'estudis racional
i congruent amb el context social al qual pertany ha de contemplar aquesta doble i
indissoluble orientació, a més d 'atorgar la possibilitat real que l'alumne pugui gaudir
d'una autonomia real , de manera que pugui dissenyar en tot el possible la seva pròpia
trajectòria acadèmica escollint l' itinerari més adequat a les seves preferències.
Arran del Reial Decret de 24 de setembre de 1993 (1670/ 1993) , pel qual es
modificaven els estudis d'educació física de manera que se'ls substituïa pel seu nom
actual , s'inicia un llarg procés de reforma de plans d 'estudi vigents en els diversos
instituts i facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb la finalitat d 'adequarlos al nou enfocament de la nostra carrera. Les característiques dels nous estudis
els coneixem bé ; estudis de quatre anys ; existència d 'una troncalitat comuna per als
apunIs. EdU(.,ió fi.i,. i Esports 1997148)
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cicles i la necessitat de completar el currículum acadèmic amb assignatures obligatòries , optatives i de lliure configuració; i la gestació de les orientacions curriculars
que permeten a l'estudiant el disseny parcial de la seva pròpia carrera , sobretot en
el tram final d 'especialització. Després de l'intens debat desenvolupat en els diferents
centres del país durant aquest temps , ha sonat la veritat: la seva aplicació. En el
proper curs es desenvoluparà de manera progressiva aquest nou pla d 'estudis
(coexistint uns anys amb l'anterior fins la seva extinció) , tot i que aquest no serà
autènticament vàlid fins que, des de la vivència i el consens , es consolidi en el nostre
marc institucional i en el nostre entorn social.
Aquet nou Pla d'Estudis serà el tercer en la nostra història recent. El primer pla es va
posar en pràctica en el centre pioner, l'INEF de Madrid , durant el curs 1967-1968; va
durar catorze anys i corresponia a uns estudis insòlits de quatre anys a cavall entre
la carrera de grau mig (tres anys) i la de grau superior (cinc anys) . Va ser substitült ,
durant el curs 1981-1982, pel pla d 'estudis de cinc anys que pertanyia a la creació
de la llicenciatura d'Educació física que es va derivar de l'aprovació de la Llei de
cultura física i l'Esport el 1980 i que ha perdurat durant quinze anys .
En el següent exercici acadèmic, s'obre un impressionant desafiament i una enorme
responsabilitat que afecta bàsicament l'estament docent , tot i que l'alumnat ha de
coparticipar activament en el procés amb una actitud i una disposició imaginativa,
participativa i crítica. Durant anys hem estat vindicant per una dignificació intel ·lectual
de la nostra àrea de coneixement i per un reconeixement sociolaboral dels nostres
estudis . Crec que hem avançat substancialment en el nostre encaixament en el món
universitari i en l'entorn social , però la societat espera de nosaltres que ens ajustem
amb determinació als nous reptes que el final del millenni ens prepara com a
avançament de la nova era. Se'ns ofereix un guió concret, obert a les modificacions,
però se'ns exigeix una bona interpretació en la nostra àrea concreta d 'actuació. De
tots nosaltres depèn que, a través del nou pla (i de les rectificacions que es derivin
del procés d 'aplicació i crítica sistemàtica) , podem formar les persones idònies i
abordar el coneixement precís per aconseguir superar les urgències històriques que
tenim plantejades i per aconseguir una sòlida implantació entre la societat del demà.

Javier Olivera
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Startingfrom the concepts ofph ysical education and physical culture and their
different meanings, in this article we show, in a critical way, but, above all, as
a way of opening a debate, the dominant character that the models of corporal
sports beha viour of our society ha ve. As all the di visions and social powers
reveal themselves more evidently the more the rej7a ·t corporal di visions and
powers exercised from the body and over the body, sport and within this the
di sting ui shed specialties which make up social f orm s that tend to perpetuate a
regulated disposition ofth e human body that is dominant, i.e., a certain order
emotive and practica I of social relations with whose power cultural di versity
is destroyed which supposes, among other manifestations of physical culture,
traditional games.

Resum
Si partim de ls conceptes d 'educac ió
física i cultura física i també de les
difere nt s accepc io ns, e n aquest arti cle es pl a ntej a d ' un a manera c ríti ca,
pe rò sobretot com una forma d 'obrir
un debat, e l caràcter dominant que
tenen e ls mode ls de co mpo rta me nt
corporal esportiu de la nos tra soc ietat. En la mes ura en què totes les
di visions i poders soc ia ls es manifeste n de manera més ev ide nt qu ant més
re fl ecte ixe n di visio ns corpo ral s i po-
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de rs exerc its des de ls cos i sobre e l
cos, l'esport i, din s d 'aqu es t, les espec ialitats distin gides constitu e ix en
formes soci als que tendei xen a perpetu ar una di spos ic ió reg ul ada de ls
cossos hegemò ni ca, és a dir, que tende ixe n a pe rpetuar ce rt o rdre e motiu
i pràc tic de les re lac io ns soc ia ls, amb
e l poder de les qu als es destrue ix la
di vers itat cultural qu e suposen, entre
altres manifestac ions de la cultura física, e ls j ocs tradic io nals.
L'articl e que prese ntem po rta e l títo l
de la disposició reg ulada dels cossos.
apunts . Educo,ió Fí,;,o ; hpom 1997 (48) 6·16

Pretén acos tar-se críti ca ment a ls mode ls d'acti vitat física i usos de l cos
do min ant s de la nostra soc ietat.
Aquest és un te ma e n què les qüesti ons. a propòsit del s jocs tradi c iona ls, no constitue ixen e l nuc li del di scurs . sinó més bé un refe re nt sobre e l
qual en última in stànc ia es pl antej a el
debat del se u es tatus c ultural o, si es
vo l. e l debat de la seva raó de trobarse e n una c ultura e n qu è e ls gestos i
e ls gustos estan cada cop més determinats per les maneres que pro posa i
imposa la se ns ibilitat es porti va.
Per a això. partim de l' anàli sis de ls
meca ni smes soc ia ls pe ls quals es leg itime n determinades manifestac ion s
i formes c ultura ls i se' n des leg itime n
unes altres. És a dir. de l' anà li si de les
regles de l joc que e n la nostra cultura
ori enten O determinen la construcci ó
de ls sa bers. les sens ibilitats. els g ustos i les va lo rac io ns que rebe n les
ac ti vit ats corpora ls. e n de finiti va . les
reg les de l joc que o ri e nte n o determi nen les pròpi es pràc tiques corpora ls i
la mane ra de comprend re l' edu cac ió
física pe r als profess iona ls de les acti vitats físiques .
Atès que no seria productiu començar
a mb una anà li si de l concepte de c ul tura i la seva relació amb a ltres conceptes del se u mate ix e nto rn se màntic
co m ara la c ivilit zac ió o l' educac ió
- te ma que ja per si mate ix és basta nt
co mplex i interessant- , pode m recórrer, per ab reuj ar, a la coneg uda definic ió de Tylor formul ada a fin a ls de l
seg le passat. Per a aquest autor. la
cultura és un compl ex que inc lou cone ixe me nt s. cree nces, art s. mora l,
ll e is. costums i qua lsevo l a ltre apti tud o hàb it adquirit s per l'ho me com
a membre de la soc ietat. Als conceptes que ano me na T ylor -ga irebé tots
e ll s obj ectes no materia ls-, ca ldri a
afeg ir. i de fet a ixí ho fa l' antropo logia co nte mpo ràni a, tot e l conjunt
apurds. Educació Fílico i Elpom 1997 (46) 6·16
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part de la transmi ss ió-reprod ucc ió no
ex pli c it ada i. per tant , de més difíci l
observac ió.

Serien o bj ecte de la cultura to ts e ls
productes socials materi a ls i simbò lic s i, en aquest se ntit , pode m uti lit zar e l terme CU/IU ra/ pe r refe rir-nos
a ls mode ls de co neixe ment desen volupat s. a les normes es tabl ertes de la
convivènc ia . a les formes de la se nsibilitat. etc .. però també per qu alifï car e l caràc ter de ls ute nsili s, màq ui nes. aparells i tot tipu s de construccions.

Ara e l que s' ha pl anteja co m a prob lema o com a o bjec te d 'estudi relacionat directament amb l' e nt orn professionals de l' edu cac ió física és a ll ò
que es refereix a la c ultura corpo ra l i.
per corres pondè nc ia. a l' ed ucac ió
corpora l o física. Què és la c ultura
corpora l i què és l' ed ucac ió corpo ra l
o. si es vo l dir, cultura física i edu cac ió física')( 4) .

També per res umir. pode m dir que
s'e ntén per educac ió aquells processos més o me nys intenc io nal s i
siste màtic s a través de ls qu als es
transmet i es reprodue ix o es recrea la
c ultura ( I) i la major càrrega dels
qual s. es troba, per descomptat, fora
de l'esco la o de qual sevo l altre in stituc ió in ventada ex professo per transmetre- la (2). Mal grat que ex iste ixen
di ve rses poss ibilitats per a no me nar
aqu es ta part majo ritàri a de l' exerc ic i
de la tran smi ss ió c ultura l. segons e l
mati s que es vul g ui destacar (3), po dem ano me nar-la genèricame nt educacirí inl'isib/e, j a que es trac ta d'una

No se mbl a fàcil un distinció e ntre dos
as pec tes diferents de la c ultura. un de
simbò li c o inte l·lectual i un a ltre de
físic o corporal. e n la mes ura que
totes les produccio ns de la c ultura só n
se mpre res ultat dels ac tes dels ho mes
i no de ls seus cossos o dels seus il/ le /'/ecles separadament (5) (i a l seu
torn tots e ls productes de l' ho me co nfi gure n e l seu co mpo rt ame nt corpo ral
o intel ·lectiu a la vegada). Mal g rat
tot. això no té perquè ser un esc ull :
les reg les de l j oc es tabl ertes . les que
ens permete n parlar de certa discipli na ano menada educac ió física. més o
me nys identifi cada per determinades
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pràc tiques profess io nals i pe r deterjustifi catiu s
minats
di sc ursos
d· aques tes. les que permete n que hi
hag i un a matèri a escolar i un s professors. e ls d 'educac ió física, que la
fan amb més o me nys recone ixe me nt
soc ia l o presti g i, ens permeten conti nu ar fe nt cert ús tèc nic i pro pi de les
para ul es, sempre que aq uest ús es ti g ui conveni e ntme nt de finit i s' integri
de manera cohe re nt i lòg ic din s de ls
ano me nats di sc ursos j ustifi catiu s . Si
tenim e n compte això, pode m de finir
la c ultura física com e l conj unt de
sabe rs, cree nces, va lo rs, ll e is, reg les .
hàbit s. pràc tiques, usos. actitud s, esque mes perce ptiu s i re presentatiu s.
se nsibilit ats. utensili s. apare ll s, etc.
adquirit s o co nstruït s per l'ho me que
estan directa me nt determin ats per acc io ns corpo ra ls i q ue. a la vegada, són
de termin ant s de l co mpo rta me nt corpora l (de les ac ti vit ats fís iqu es) , mo lt
es pec ia lment tot a ll ò que cont ribue ix
a confi gurar e l se u cos : la seva morfo log ia fís ica i la seva mo rfo log ia
simbò li ca o re prese nt ati va .
Així. pert anyerien a la cultura física
o corporal les fo rmes adq uirides de
re lac io nar-se corpora lme nt a mb l' exte ri o r i amb un mate ix (6) . de les
qu a ls no es pot ex tre ure e l propi cos
materia l. e n ta nt que produc te soc ial.
És a dir.
•

Les tècniques i hàbits de representac ió corporal en les quals s ' han
d 'i ncloure les formes de l vestit i de
la higie ne. les formes de la cos mèti ca. els gestos moda ls i ex press ius
que rege ixen les formes de convivènc ia, així com també, la cortesia.
etc ..

•

les tècniques i hàbits alimentari s.

• les tèc niques i hàbits de comuni cac ió no verbal.
•
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les tèc niques i hàbits sex ual s, així
com l' aprehensió de les re lac ions
sex uals (percepció i valorac ió de l

sexe i gènere propi , percepció i valorac ió de l sexe i gènere no propi .
percepció i valorac ió de les expectati ves intersex uals i alienes. etc.).
• les tèc niques i hàbits en les ac ti vitats
laborals,
• les pràc tiques d 'ex pressió escènica,
• les pràctiques de recreació i festi ves ,
• les pràctiques curati ves del cos,
• les formes adquirides com a representac ió del propi cos i l' ali è.
• les formes de comprendre la salut
fís ica.
• les formes de representac ió de l' espai e n què es desenvo lupa e l cos i la
fo rma pròpi a d' oc upac ió de l' espai.
• les representacio ns de l pudor. la
vergonya o la intimitat i l' autocontro l de ls impul sos que d' ell s es deri va. és a dir, l' emoti vitat somàti ca.
• les representac ions i aprehe nsió de
la be llesa i la lletgesa corporal. la
mesura i vehemènc ia. l' e legànc ia i
la vulgaritat. la no postura i de ixadesa. la soltesa i la malaptesa o. en
general. l' harmo ni a i la di sharmonia
corporal.
• e ls mecanismes pe ls qua ls e ls ideals
mora ls prenen cos sobre simbo logies somàtiques (va lorac io ns de l
dretà i esquerrà. alt i baix. dava nt i
darrera. cap i peus o cua i cul. cosa
que fa que en bona part d 'ex pressions que indiquen postures i acti tuds corporals recordin i proposin
estats anímics. representac ions corporals de les "irtuts i e ls "icis. etc.).
aprehe nsió ètica. en de finiti va. de
tot el corpora l i de les relac ions
somàtiques.
• les formes en què e ls poders soc ials
són exerc its des de l cos i sobre e l
cos. o sigui. pràc tiques de cont ro l i
do minac ió corpora l. com ara la
coerció. la di sc iplina. la vig il ànc ia.
e l càsti g. etc ..

• les formes de viure el cos.
• etc.
És a d ir. to ta un a multipli c it at d ' aspectes que constitue ixe n e l supo rt de
cada ac te i de la pròpia ex istè ncia
qu e. a través d 'ex pectati ves i co mpo rtame nt que ge neren l' estil de vida
- o més prò pi ame nt, e ls estil s de
vida- oco nfig uren uns estil s de vida
que, en la c ivilitzac ió i c ultura occ identa ls la tradi c ió de les q ua ls ha es tat
sov int qu alifi cada d 'a li ena a all ò corpo ral. posen de re ll e u una co ntradi ctòri a però inev itabl e presè nc ia de l cos
co m a e ix des de l qua l s'ope ra to ta
pe rcepc ió i rac io na litzac ió de la realitat.
A més a més de tot a ixò, són part de
la c ultura física les reg les soc ia ls, les
reg les de l joc soc ia l que rege ixe n la
di stribuc ió de ta ls tèc ni q ues. hàbits.
fo rmes i represe ntac ions e ntre e ls in di vidu s sego ns seg ui la seva pe rti ne nça a un o a ltre sexe. a un a cl asse
soc ia l o un a a ltra. sego ns l' edat. la
situ ac ió profess io na l o altres fac to rs:
unes reg les que pose n de manifest
q ue e ls g ustos i les te ndè nc ies de
co mport ame nt físic no és quelcom
aleato ri no e lectiu . sinó qu e la seva
di stribuc ió constitue ix un vè rtex més
e n e ls mecani smes de la di stinc ió soc ial. tal co m ho han posat de ma nifest.
entre d ·altres. Luc Bo lta nski (7). Jean
Mari e Brh o m (8) o Pi erre Bo urd ieu
(9) (vege u qu adre I ).
La corres po ndè nc ia que s· establ e ix
e ntre cultura i educac ió ens aut orit za.
en qu a lsevo l cas. a definir l' educac ió
fís ica com tots aque ll s processos més
o me nys int enc io na ls i siste màti cs a
través de ls qual s es transmete n o es
re produ e ixen e ls mode ls de compo rta me nt i se nsibilitat corpora l. Models
de comport ame nt i sensibilit at que es
co ncreten e n l' adequac ió a aquests
trets cultura ls amb e ls se us res pec tiu s
rec ursos tèc ni cs. e moc io nal s i ideoapunts . Edu,o,ió Fi,i,o i E!port, 1997 (48) 6·16

lòg ics . és a d ir. que es concreten en la
in culcac ió d' un s usos i un es represe ntac io ns de l cos i. sego ns l' apuntat.
en la pròp ia construcc ió materi a l de l
cos .
Per desco mptat ex iste ixe n altres defïni c ions d 'edu cac ió física qu e podri e n se r và lides en a lg un contex t.
pe rò. en la mes ura e n qu è inc loguin
term es com mil/ora de les qualiTats.
desenvolupament de les potencialitats o altres coses pe r l' estil . e n cl au
pos iti va. les rebutj arem perquè co ntene n j udi c is. a vegades di sc utibles ,
pe l que fa al va lo r de l canvis que
produ e ix I·educac ió. La de fini c ió que
utilit ze n de ixa oberta la poss ibilit at
d' un a inte rpretac ió críti ca de ls processos educatiu s, és a dir, o fere ix la
poss ibilitat d ' un a interpretac ió de
l' edu cac ió física com part de l j oc de
poders a través de l qu a l s'opera l'ordre soc ia l i. eve ntu alme nt. com un
procés reg ress iu qu e re produe ix un a
c u Itura repress i va.
De qu a lsevo l mane ra. la corres po ndè nc ia que fè ie m e ntre educació i
educació invisible ens auto rit za ta mbé a parl ar d'educació fís ica il/ visible
i la definim com la que té ll oc a través
de ls processos quo tidi ans, amb freqüè nc ia meno rs, però in sistents. prese nt s e n cada ac te i a cada mo me nt de
la vida soc ia l pe l q ua l so m dotats
cadasc un ( 10) d ' un a sensibilit at.
s' una fo rm a de viure e l cos. així co m.
d' una fo rm a de ser. d 'e ntendre ' ns i
d ' organit zar-nos corpo ralme nt. Processos que tenen ll oc des del mo ment
e n què naixem. si no abans, per la
fo rm a co m e ns pare ixe n, e ns all eten.
e ns aca ro ne n. e ns transporten. ens
parl en. e ns asse ue n. ens fiqu en al llit.
e ns ado rme n. e ns aixequen. ens despull en, e ns vesteixe n; des prés . per la
manera e n qu è e ns inc louen i ens rec lo ue n a la famíli a, a l' esco la o a la
co ll a per crit eri s qu e te nen a ve ure
ga irebé se mpre amb el nostre cos. pe l
aponis.¡dutD'ió fi.i'Di hport. 1997 (48)6·16

Luc Sohanslci, quan estudia els usos sa<ials del cos, descobreix cam les desigualtats, quant a la
representació i a la reladó que els individus mantenen amb el seu cos, depenen dels llocs ocupats en el
sistema de producció. les regles que organitzen aquestes reladons -presentades com a regles de moral
o cíviques- tendeixen a impedir una actitud reflexiva i canscient amb el cos en les classes populars
- les que estan abligodes a utilitzar el seu cos intensament- a la vegada que fomenta l'esmentada
actitud en les classes akes.

Jean Morit Srohm adverteix com en les sa<ietats capitalistes s'imposen certs models d'octivitot f1sica i
els estils corporals sa<ialment controlots - fonamentalment en l'esporI- per perpetuar el sistema de
dominació i determinant, per tant, una condició del cos políticament repressiva.
Per a l'iem Sourrlieu, les representacions i manifestacions carporols constitueixen espais sa<iols diferents
que depenen de l' hobitus mediador, és o dir, formen part dels gustos i, com aquests, són producte de
pracessos sa<ials en els quals s'utilitza -<am a armcrconfiguradara i ocuko--Ia violència simbòlica
legitimada. Així, en les Notes pro'lisionals sobre /o percepció sociol del cos, ens recorda que el cos,
malgrat de ser el més estable de lo persona en allò que té de més natural aparen~a, és a dir, en
les dimensions de lo seva conformació visible (pes, talla, volum, etc.) és un producte social que
depèn de mediadors com ara les condicions de treball i els hàbits de consum i poden perpetuar-se
més enllà de les seves condicions de producció, és a dir, que poden expressar les diferències de
classe (en la mesura que lo relació amb el cos prapi permet experimentar la posició en l'espai
social mitian~antla comprovació de la distància que existeix entre el cos real i el cos legítim). En
aquest sentit, es podria dir que lo pertinen~o a les diverses classes socials i fraccions de classe
s'observo no només en el tarannà i lo bona manera del cos o en lo manera de viure el cos, sinó
que també s'observo en lo formo del cos.

Quadre 1

nos tre as pecte. la nostra fo rma, la
nostra a lçada, la nostra força. la nostra habilitat o la nostra as tú cia ; després, pe r les fo rmes i motiu s pe ls
qual s ens casti guen. ens do nen premi s. e ns indue ixe n. ens coacc ione n,
e ns posen a jugar o a treba ll ar, etc.
Tot això ens construeix com a ho mes
i do nes, com a groll ers o refin ats, co m
a o rdin ari s o exqui sit s, com a de ixats
o be n pl antats, co m a prude nt s o gosats. com a tímid s o ex trave rtit s i fin s
i tot. co m a ll etj os o boni cs en l' o rdre
de la cultura física pròpia de la cl as se, de la facc ió de cl asse o de l g rup al
qu a l pe rtanye m . En qu alsevo l cas.
e ns situa din s o fora de l' ordre de la
c ultura fís ica do min ant. perquè la feminitat. la masc ulinitat , la prudè nc ia.
la gosadi a. la timidesa, l' ex trave rsió,
la desga na. e l posat, la gro ll eri a, l' exqui sidesa i també la be ll esa i la lI etge-

sa són, sobretot. mode ls ges tua ls i
mane res de viure e l cos ; mane res
d 'orga nit zar corporalme nt l' e mo ti vitat que concorren en un ordre en què
les propie tats corpo ra ls són di stri buïdes per les reg les de joc de la
cultura do min ant.
Aquestes reg les te nde ixe n a po laritzar les propi etats i ex press io ns corpo ra ls sublim ant -les o de ni grant -les
(qua lifi cant-les com a exce l·lent s o
vil s) sego ns sig uin més freqü ent s e ntre aque ll s qui pe rt anye n a l' es me nt ada c ultura do min ant o entre aque ll s
qui no pert anye n a e ll a. fan de la
di stribuc ió de les es ment ades pro pi e tats un de ls més contundent s mecani smes de leg itim ac ió i I/ atu ra lit:ació de la di stinc ió soc ia l. di stinc ió
que. per mo lt leg itim ada o naturalitzada qu e es mostri. no està exempta
de te nsions dina mitzado res e n qu a l-
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sevo l de ls àmbit s de la vida soc ia l
(vege u qu adre 2).
En I" àmbit de les pràc tiques fís iq ues.
s ïncloue n jocs i ac ti vitats de pati. e l
tre ball. fo rmes de prese nt ac ió. les
fo rmes de tracte. I" escenografia ce ri mo ni a l. etc .. te nsio ns que re fl ecte ixe n l' opos ic ió de les fo rces contrad ictòries q ue es ge ne re n en e l si de les
d i fere nt s capes soc ial s i entre unes i
a lt res ca pes . En les capes infe ri o rs.
l' o pos ic ió e ntre ( I ) les te ndè nc ies a
equi parar-se a les capes superi o rs mi tj ançant I" adopc ió de ls seus costum s
i (2) les te ndè nc ies a afirm ar-se o a
ide ntifi car-se so lidàri ame nt a través
de ls costum s pro pi s . I e n les capes
s uperi o rs. la cont radi cc ió entre ( I ) les
tendè nc ies a di sting ir-se mitj ançant
unes fo rmes de compo rt ame nt pri vati ves (tendè nc ia que fa bu scar noves
fo rmes qu an les ve ll es ja no di stingeixe n ) i (2) les tendè nc ies a imposar
a tota la soc ietat ta ls trets. com ara e ls
trets legítim s i d' aquesta mane ra a
fer-se hege mò ni cs . T a ls tensio ns
co nstitue ixe n I" estímul pe l qu al co ntínu ame nt s' o rde na i reorde na e l
mapa de ls gestos (tot i q ue en un a
di recc ió co nc reta. cad a cop més e la borac ió o re fin ame nt i cada cop ma jor aut oco ntro l sobre aques t ( I I » i
segons e l qu a l apa re ixe n definides
soc ia lme nt les fo rmes de l comport ame nt co m a fo rmes c ultes o po pul ars.
fo rmes fin es o groll eres . ex qui sides o
vul gars. etc . segons apareg uin o no
ac redit ades pe r un s i altres indi vidu s
q ue les prac tique n. I a ixò va l tant pe r
a les pràc tiques rec reati ves co m per a
les pràc tiques labo ra ls o a les fo rmes
de l trac te entre d ·altres.
Do ncs bé. I" educaci lÍ.fí.\" i ca il/ I'i si h l e.
a la q ual este m trac tant d 'aprox imarnos. es tari a co nfi g urad a pe l co nj unt
de processos cultu ra ls no necessàri ame nt pre medit ats a través de ls qua ls
e ls ind ividu s qu ede n in vo luc rats e n
un a determin ada l a titud de l mapa
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de ls gestos i de la se nsibilit at corpora l o. e l que és e l mate ix. e n un a fo rm a
prev ista de comport a me nt. és a d ir.
atrapa ts e n la retíc ul a de les reg les de
joc de l pode r o. co m diri a P. Bo urdi eu
( 199 1. 11 8) ( 12) . eI/Ili disl }().\" i c i lÍ reg ula dll d el .\" co.\".\"o.\". aqu esta di spos i-

c ió de la qu a l to t ordre soc ia l heli
o r del/a t e n tre u s iste màti ca me nt pa r-

tit. Unes reg les per les qu a ls cadasc ú
confi g ura la seva co rpo ra lit at e n un
es pai soc ial determinat i fora de l qu a l
di fíc ilment e nca ixa I" es me ntada configurac ió corporal. Això fa que res ul tin rid íc ul s determinats gestos e n determin ats ll ocs i contex tos pe rquè só n
massa fin s o perquè só n massa vul gars. pe rò també. pe l mate ix. e l que
fa que en a lg un s àmbit s soc ial s o cl asses res ultin impro pi s. o rdina ri s. de
ma l g ust i fin s i tot. vergo nyosos . no
no més de termin ats costum s. sin ó
també de te rmin ades apare nces. pràctiques . ges tos. ex press io ns. ac tes i
g ustos que en d ' altres se ri e n absolu tame nt no rm als (i fin s i to t. correc tes
i de bo n g ust) o. simpl e me nt passarie n desape rcebut s( 13) .
En aquest se ntit. la d istribuc ió d· hàbits.
entre e ls quals es troben e ls hàbits de
comportament físic, en func ió de les
cl asses soc ials no només manifesta que
determinades acti vitats queden rese rvades per a aquell s qui tenen capac itat
econò mica de suportar-les . Abans que
res. posa de relle u que la construcc ió
del s gustos --en aquest cas. e ls d'ac ti vitat física- opels quals en darrera instànc ia es configura una forma de ser i
d·actuar corporalme nt. respon a factors
d ' identificac ió i di stinc ió soc ial dels
quals ev identment no es pot excloure .
com un element més i de gran pes. el
poder econò mic. Se mbla clar que hi ha
mo ltes ac ti vitats que econòmicament
estan a l'abas t de mo lts i. malgrat tot.
no les practiquen i sobretot. no els hi
agraden perquè no pertanye n a I"uni ve rs de la seva cultura física. Així ma-

te ix, persones de classes inferi ors i renda menor no se senten at re tes per les
pràctiques típiques de les cl asses superiors. també perq uè no pe rtanye n a
I"uni vers de la seva cultura física. o
és estrany. e n aquest sentit.l" ex pressió
de II/aric(}/Il/dll amb la qual són quali ficades aque ll es pràc tiq ues de re lac ió
abs tracta o simbò lica amb e l cos per
part d' aq ue lls qui han après a tenir un a
re lac ió in strumental i producti va de l
seu cos i. viceversa.l" ex pressió al/imal ada amb la qual aquests darrers tende ixen a qua lificar les pràctiques. pot
ser més esforçades. que solen agradar
als primers.
Tot i ai xí. la din àmi ca d 'aquest procés mog ut per les te nsions difere nc iado res i identifi cadores de les qu a l
parlàve m abans, fa qu e poc a poc les
c lasses do minant s vagin imposant e ls
se us g ustos i e ls se us ges tos a les
do minades e n all ò que es po t considerar co m un a manera de co lo ni alitzac ió c ultu ra l: sobre tot. la co lonit zac ió que fa que cad a cop més
sï de ntifiqui e l hOI/ g ust. les bOI/ es
li/ ll I/ eres i en genera l. I" estil de vida
de.\"e lll'o luf}(/ t amb e l IUIII g u.\"t . les
fUlll e.\" IIil/l/ er es i I" estil de vid a de les
capes soc ial s i grups do min ant s. genera lment amb I" es til de vida de la
burges ia urba na (que al se u to rn tendeix a pre ndre les seves mane res de ls
mode ls ari stocràti cs) que exerce ix la
seva do minació sobre a ltres g rups urbans i suburbans, així com sobre
grups no urbans des leg itim ant les seves fo rmes c ultu ra ls . A ixí mate ix. la
co lo nit zac ió qu e fa que s ïdentifi q uin
les for mes de co mpo rtament ò ptimes
o des itj abl es amb les formes pròpi es
de ls grups d'eda t do min ant s (l'estil
j uve nil sobre e l se nil ) o amb I" estil de
vida de l sexe do minant (I" estil viril
so bre e l fe me ní). Respec te això. es
po t d ir que l'es til de vida esportiu . en
tant qu e mani fes tac ió privil eg iada de
la c ultura fís ica do min ant (burgesa ,
apunts. Educa,ió ¡;,;,a i Espom 1997 (4816·16

urbana. ju ve nil i masc ulina). de trets
unifo rmes i uniformit za nt. tende ix a
ass imilar i per tant. a destruir altres
fo rmes d 'ex pres si ó corpo ral. fo namenta lme nt les fo rmes típi cament no
burgeses. suburbanes . rural s. típi cament d' adult s i de ve ll s i típi came nt
prac ti cades per do nes . de bilita la capac itat de di ve rsifi cac ió i dese nvo lu pame nt. en ge ne ra l. de les form es de
la cultura física popul ar.
En aqu es t contex t. que és e l de la
re lati vitat cultural. pe rò ev identme nt.
e l de l j oc de l pode r per imposar mode ls de se nsibilitat i. al se u torn. per
obte nir les credencia ls de la distin ció.
esca u situ ar no no més l' an à li si de
l' educac ió física in visibl e. sin ó també e l de l' educac ió física visible o . s i
es vo l, esco lar i e l de ls contin guts que
la confi g uren. El que vo le m dir és qu e
seri a precís partir d' aques ts pl a ntej ament s per co mprendre de manera críti ca la manera com ha estat confi g urada soc ialme nt la cultura física domin ant i e ls mecani smes de poder
pe ls qu als es produeix una se lecc ió
que leg itim a unes coses co m a
pròpi es de l' educac ió física i e n desleg itima d 'a ltres. i qu an es diuen coses , és precís e ntendre tant conting ut s
com fo rmes pedagòg iques . És a dir,
les ac tiv it ats que o mple n e l te mps i
l' es pai de l'educac ió física. l' esce nog rafi a i ritu als pro pi s de les sess io ns.
e ls in strument s que s'utilit ze n, les
concepc io ns ge nerals de l cos i de la
soc ietat que o ri e nten la pràc ti ca. les
di sc ursos l' es mentada pràc ti ca. etc.
Uns co ntin g ut s i un es maneres sobre
els qu als rarame nt ens preguntem i. si
ho fe m. ho fem en cl au tècni ca, és a
di r. segons un s ana lit zado rs que pode n arribar a qüesti o nar ce rt s e leme nt s de la lòg ica intern a de l siste ma
pe rò que impede ixe n qüesti onar e l
mate ix siste ma: és a dir, qües ti one n
una o altra reg ul ac ió di sposada de ls
cossos. però no és e l fet mate ix de la
apunts. Edu,a,ió Flli,a i Esparts 199714816·16

Si Iem una ulloda als mecanismes de construcció dels hàbits en el procés de /o civilització, segans una anàlisi
cam /o que va dur a terme Narbert Elias en El procés de /o civilització, ens adonarem que pat oferir-nos
algunes de les clous del funcionament d'aquestes tensions dinamitzodores. Si analitzem les formes de
sensibilitat medieval, vertadera gènesi de la sensibilitat occidental, jo que és el moment en què comencen
ofo~ar-se gran port de les formes de lo socialitat que ens caracteritzen i les formes de sensibilitat que guien
una bona part dels nostres coneixements, observem com les diferents categories socials d'aleshores, els estats
o els estaments, apareixien corporalment caracteritzats.; l'aristocràcia cavalleresca, a causo de l'ostentació
dels trets corporals exceHents, trets que inicialment podien cristaHitzar en la força, la gosadia i el valor i
posteriorment amb el procés d'acortesament en la mesura, el tracte mesurat i la regularitat gestual, és a
dir, la cortesia per oposició a la vulgaritat, rudesa i vehemència característica de les capes inferiors. Amesura
que aquestes capes anaven adquirint les maneres típiques de les capes superiors com a manera d'identificadó
i, per tant, d'CJS(ens social, aquelles anaven reconstruint el mapa dels seus gestos, inventant noves formes i
cous estils d'actuoció corporal com a mitjà per preservar el seu estatus com a mitjà de preservar la distinció.
I cal d'incloure-hi des de l'ús dels artefactes, com la forquilla o el tovalló, fins a les pràctiques refinades de
la higiene, passont per les activitats de recreació. Aquest és bàsicament la manera com construeixen, es
compliquen i es refinen les regles de camportament públic i prim de què formen port l'evolució dels gestos
i els gustos i, en general, del desenvolupament de la nostra sensibilitat somàtica (prejudids, escrúpols,
sentiments de vergonya i pudor, emotivitat, control de l'agressivitat) que en la nostra cultura són inseparables
dels processos de legitimació de la distinció.
En aquest aspecte, cal aturar-se en la semàntica que hi ho en els actuals modals de cortesia, el comportament

ordenat a la taula, en els costums respecte de les necessitats corporals, en les exigències del bon gust, etc.
en relació amb les diferents categories socials vigents.

Quadre 2

di spos ic ió reg ul ad a com a fo rma de
do minac ió. Una di s pos ic ió que , pro ve ïda en e l procés de natura lit zac ióleg itimac ió, fa ve ure la realitat ex iste nt co m a natural (la que fa ve ure la
infànc ia . e l j oc. l' ac ti vitat motriu .
l' es port , l' edu cac ió. etc. i les re lac io ns entre si segons e ls de finid ors
habitua ls (per exe mple , din s la nostra
cultura profess iona l, la co nsiderac ió
de l' esport -o les pràc tiqu es espo rti ves- com a e le ment pedagòg ic de
primer mag nitud en e l desenvolupament de la pe rso nalit at in fantil ) i, e n
co nseqüè nc ia. certs contin gut s, maneres i di sc ursos co m a intocabl es .
així co m altres só n vistos com a im pensabl es i. per tant. ni tan so ls di gnes de considerac ió.
Qu ant a això. hauríe m de preg untarnos què és e l que fa pràc ti cament
obli gatori l'ú s de la roba es porti va e n

la c la sse d' edu cac ió física. què fa tan
infreqüe nt e ls j ocs de ba les o xa pes
alhora que és tan freqüe nt l' ex igè nc ia
de realit zar correctam ent una tomba rella , un pi. no sé quin tipu s de sa lt i.
amb e ll s, una determin ada ga mm a
d· esport s. Ai xí mate ix, l' escassa acollid a de la di sc ussió (qu e fari a
so mriure més d ' un ) de s i escau o no
ense nyar tèc niqu es corporal s do mèstiques e n la c lasse d 'educac ió física:
fo na ments de costura. fo nt aneria.
e lectri c itat o o fi c i de paleta. l'habili tat ç e ls qual s sov int requerim o. ai xí
mate ix, e ls modal s i gestos de cortesia - e ns referim a ls altes mod als i
gestos de la co rt que no són es po rts- , tots els qu a ls pertanye n a o
es re lac ione n amb l' uni ve rs de la motri c itat que s·aprèn.
Din s d 'aquesta lòg ica. s'h auri a de
parl ar i fer rev isió. pe r no ha ver
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d ' an ar més llun y, de co nceptes que
estan al s límit s de la pròpi a de finici ó
(do min ant ) de l' educac ió fís ica escolar com ara só n:
• e l concepte de salut. e xcessiva ment
objecti vitzat i en el s darrers te mps,
en els temps esportiu s que corren,
des mesuradament re lac ionat amb la
pràc tica esporti va,
• e l concepte de capac itat física i efic iència física, excessivament relac ionat amb el rendiment i, e n e ls
temps esportius que corren, desmesuradament relac ionat amb e l rendi ment esportiu .
• e l propi concepte d' ac ti vitat fís ica,
també des mesuradament esporti vitzat fi ns al punt que ordinàriament
es confo ne n els termes act ivitat física i esport,
• el concepte de desenvolupament
realit;:.ació personal. relac ionat de
manera pràcticament ax iomàtica
amb la pràc ti ca física i hàbits quasiespurtills,
• e l propi concepte i re presentac ió del
cos,
Se mbl a ev ident que tot això obee ix a
fac tors se lectiu s no ne utrals ni natu ra ls estre tame nt re lac io nat s amb la
d in à mi ca i l' exe rc ic i de pode r de les
capes soc ia ls do minant s. En aques t
cas, e l poder de la burges ia per imposar (a l ll arg de ls seg les XIX i XX, e n
què la config urac ió de l' educac ió física esco lar presenta un punt d'infl exió) e ls seus mode ls di stintiu s que , si
a bans va n es tar re lac io nats a mb la
milíc ia - i sec und àri ame nt amb l'ortopedi s me- , des prés s' han re lac ionat amb aquests mode ls rec reatiu s
emine ntment burgesos a ls qua ls anome ne m esport s i qu e, co m han po sat
e n re ll e u j a mo lt s soc iò legs c ríti cs,
constitue ixe n mode ls d 'acti vit at fís ica que in vo luc re n l'indi vidu e n un
sis te ma de re lac ions idè nti c al siste-
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ma de producc ió-ex pl otac ió de l capi tali s me. Un s mode ls imposats mo ltes
vegades a cos ta de ls mode ls tradi c iona ls i po pulars, no c ultes , d' ac ti vit at
fís ica i rec reati va a través de ls qu als
les cl asses do minant s exerce ixe n e l
seu do mini en la mes ura que difo ne n
un estil de vida, l'es portiu , qu e és un
estil de la burges ia i les c lasses a\:omod ades ( mal grat la di fusió cap av all
de mo ltes moda litats es porti ves que
j a són patrimoni s uburbà) . Aquestes
fo rmes s 'imposen co m e ls mode ls
corpo ra ls i no ben bé de l gust, sinó
de l ta lant emprenedor, actiu, cumpetitiu, duminador - al cap i a la fi
ag ress iu- que la soc ietat merit oc ràti ca va lo ra i estimula . Uns mode ls
que fan, a aque ll s qui no hi te ne n
accés (volunt ària o obli gada me nt ),
c reditors de l ma l g ust. de la vul garit at
i fin s i tot de l desarre la me nt. mo lt
es pec ia lment. c redito rs de la ma laptes a e xpe rimentada com a impos sibi lit at de sal var la di stà nc ia entre e l cos
real (e l cos propi ) i e l cos leg ítim (e l
cos ideal i publicitat) ( 14) una espèc ie d' a nò mia cultural de l cos .
Ev identme nt en un a soc ietat espo rti vit zada fin s la medul ·la, j a no es tracta tant de se r o no ser es portiu, sin ó
de ve ure quin espa i es po rtiu s'oc upa
quant a g ustos i pràc tiques de tal forma que la di stinc ió soc ia l es dó na e n
la mes ura en què e ls gust os i hàbit s es
di stinge ixe n soc ialme nt segons cl assifi cado rs que tende ixe n a la po larit zac ió. En un ex tre m, e l go lf. l'hípi ca, esport s nàuti cs i, e n gene ral. aqu ell es pràc tiques que tene n a ve ure cada
vegada més amb un a utilit zac ió s uau
de l cos i, e n l'altre ex tre m, la boxa,
les arts marc ia ls, e l futbo l i, e n ge nera l. aqu e ll es pràc tiques qu e te ne n a
ve ure a mb una utilit zac ió ex hausti va ,
es fo rçada, in strume ntal de l cos ( 15) ,
de mane ra que reprodue ixe n així e ls
usos i re prese nt ac io ns que cada qual
fa de l se u cos en la rea litat no es por-

ti va . D'aques ta mane ra, es posa e n
re ll e u que l' espo rt. no no més obee ix
a les mate ixes reg les ni es juga am b
les mate ixes reg les que e n la resta
de ls àmbit s de l si ste ma que l' in ve nta,
sinó que apare ix co m un conjunt de
reg les que es pre ne n com a bàs iques
o im presc indibl es per al siste ma, en
la mes ura que es compleixe n les fun c io ns que en a ltres mo ment s compli e n a ltres in stituc ions soc ials, com
ara l' esco la o l' esg lési a. I és que l' esport apare ix co m una gran esco la,
co m una g ran esg lés ia (amb un poder
d' ev ange lit zac ió mo lt s upe ri or a
qual sevol altre esg lés ia reco neg uda)
o n totho m, a l capdava ll. quede m
ideo lòg icame nt in vo lucrats i e moc iona lme nt ide ntifi cat s fins i to t e n les
di stinc io ns que la ideolog ia de l' espo rt leg itim a: co mpl eix les mate ixes
fun c io ns que compli e n aqu es tes pe l
fet que es morte ix les te nsi o ns soc ia ls
a través de les adhes io ns incondi c iona ls que fo me nta i a través de ls se ntime nt s de pe rtine nça inte nsos, pe rò
simples que desperta ( 16).
A mb ai xò prete ne m di r. que l' es po rt
de nos tres soc ietat s es mostra co m un
gra n co lo nit zado r de la c ultura fís ica
fin s a l punt que a pare ix com a princ ipa l de finido r d 'aquesta e n to ts e ls
ento rn s: s'es tén a to ts e ls pobl es de la
terra po rtant mode ls d'acti vit at que
no e ls són pro pi s, així co m e l capitali s me e ls imposa mode ls econò mi cs i
de producc ió-ex pl otac ió que ta mpoc
e ls són propi s. Aquesta ex te nsió-ex portac ió es po t dir que té dos fro nt s,
un llunyà i un pro pe r: el primer és e l
de ls països d' ò rbites cultu ra ls tradi c io na lme nt a li e nes a l capitali s me
co m Àsia i À fri ca o n e ls últim s reductes estan sent irreversibl e me nt conquerit s i l'a ltre fro nt és e l de les cul tures aut òcto nes de l nostre e nto rn
més prope r, fin s fa pocs an ys ide nti !icabl es per les seves pec uliaritats
- també les de l comporta me nt corapunIs . EdUloció Fili,o i Elpo11l1 997 (48) 6·16

po ral - i cada vegada més des proveïdes d'allò propi com a co nseqüè nc ia de la pe ne traci ó de l' es po rt . So bre
aquest as pecte. ca l asse nya lar que no
es trac ta no més que l' es port s ubsti tue ixi i pe r ta nt. fac i desaparèixer. per
exempl e. els jocs a utòc to ns i altres
pràctiques físiqu es. s inó que. e n genera l. s'es porti vit za la prò pia vida
quotidiana es pec ialme nt vis ibl e e n
les pràctiques recreatives infantils o
e n les festes de ls po bles. e n g ran mes ura i cada vegada més organitzades
a l vo ltan t de les competicions espo rti ves. En e ll es . e ls e le me nt s ritual s i
mito lòg ics carac te rísti cs de ls jocs i
altres pràc tiqu es són substituïts pe l
ritua l espo rtiu esse nci a lme nt difere nt. Un ritual. l' es po rtiu . que es reve ia:
•

mancat d·espontaneïtat.

• desarrelat de les condi cio ns d' ex istè ncies loca ls.
• desconnectat de les formes de vida
quo tidi ana.
•

hiperreg la me ntat.
qua ntificat.

objecti vit zat

• tra nscende ntalitzat r agoni sme i els
seus resultats.
• desproveït de la senzillesa i va riabilitat pròpia d 'all ò popular
• desproveït d ' elements tradic ionals
de rel ac ió amb r ento rn .
Així mate ix. semb la clar que si e l joc
i altres pràctiques corporals tradi c iona ls i pop ul ars ha n evoluc io na t a lmate ix temps que la prò pia realitat social
i a mbi e nt a l o n s'insere ixe n. co mplint
mo ltes vegades fun c ions catà rtiqu es.
l' espo rt introdue ix e le me nt s de canvi
propis de les soc ie ta ts urbanes i tecno lòg iques e n e nto rn s e l ritme dels
quals és diferent i pro voca desaju stame nts c ulturals i. e n conseqüè ncia .
co nfli c tes relacionals. és a dir. in cohe rè nc ia e n la re lació de ls di ve rsos
objectes c ultural s e ntre sí i e n la re laapuI1Is. EdU(D(ió Fi.i(Di Esports 1997148) 6-16

c ió e moti va i pràctica que les persones estable ixe n amb e ls es me ntat s
o bj ectes.
Referent a això. seria inte ressant fixarse e n l'impacte que suposa e l po liespo rtiu o uniesportiu (en ge ne ral e n totes les comunitat s pe rò. sobretot. e n les
pe tites comunitats rurals ) e nfront a les
ve rtade res po lifuncional s e ra i pl aça
de l poble. no només des de l punt de
vista a mbie ntal i estè tic sinó. fin s i tot.
funcional. L' e ra i la pl aça del poble
e re n al seu to rn tertúlia. mercat. plaça.
plaça de braus. saló de ball. cinell1a.
teatre. carpa de circ o camp de joc: e ra
te rre ny comunita ri de tot all ò que. pe r
ser-ho. pe rmetia que e l joc participés
obertame nt una mica de tot a la vegada.
e nfront e l tancat. e ncotill at i desarre lat
espo rt . Malg rat tot. els models d' ac tivi tat física dominants. e ls espo rts. im pose n la seva lòg ica i amb ell a. els seus
equipa me nts i les estructures e mo ti ves
i de pe nsame nt que fa n desaparèixer no
ja e ls models popula rs d 'acti vitat física. sinó tïns i tot els mode ls po pulars
de convivènc ia i de re lació amb el medi
ambient. Transfo rma la c ultura tèc nica
pràc tica de tradic ió no fi xada. pe rò no
imposada. e n una cultura tècnica teòri ca de tradició forçada.
Un ex pone nt d'aques t fe no me n és la
reconvers ió de ls jocs i altres pràc tiques aut òc to nes e n es po rt. amb e l
propòs it ex plíc it de contribuir a l
mante nime nt de tals pràc tiques . fruit
d'una recent se nsibilitat eco lòg ica (o
e tn o lòg ica) ca p a les cultures minoritàries i no do minant s. Ma lg ra t tot. ca l
assenyalar que aquesta estra tègia
constitue ix una a rma que es torna
contra la prò pia inte nc ió conservac io nista. ja que. si bé és cert que e n
mo ltes ocas io ns ev ite n la desaparició
to tal d 'a lg una de te rminada. ho fan e n
de trime nt de l sentit tradi c io nal de la
prò pia pràc ti ca tra nsformada e n all ò
que no e ra. És a dir. aca be n a mb l' esme ntada pràc ti ca. És cert que la lluita

ll eonesa s ' ha conservat. però e n detrime nt d'all ò qu e la lluita ll eonesa
s ignificava pe r aque lls qui pa rti c ipave n d' e ll a e n un o altre se ntit: s' ha
esport i vit zat (burocratit zat. cap it alitza t. reestructurat confo rme a a ltres
mode ls ad mini stratiu s es portiu s. s' ha
remodelat tèc ni came nt co nfo rme a
altres mode ls tèc nics de lluit a esporti va de maj o r eficàc ia es porti va. s 'ha
reconduït i readapta t als poliesportius
i fin s i to t. s' ha sotmès a les anàlisis
praxiològiques que . es vul g ui o no.
tran sforme n la dinà mica d'unes acc io ns motriu s que fin s fa poc estave n
inserides din s la prò pi a dinàmica
d 'a ll ò po pul a r. e n la din à mi ca tradi c io nal. El ma te ix es po t dir d'innumerabl es pràc tiques autòctones popula rs de la geog rafi a e uropea. i mo lt
espec ia lme nt de l' espa nyo la . mal grat
que ev ide ntme nt i pe r fo rtun a. ex iste ixe n e ncara pràctiques que fins i tot
e n c iutat s mitjanes i g ra ns s ubsis te ixe n amb certa autonomia cu ltural
a l costat o al marge de la c ultura física
dominant. Aques t és e l cas del joc de
bitll es ll eonès i mo lt es de les va ri a nt s
que pe rviue n e n la regió e n què e ls
aficionats pràc ti ca me nt e ncara no es
posen e l xandall. ni esca(fen aba ns de
cada sessió. En aquest sentit. es pot
dir que e l màx im expo ne nt cerimonial de la uni ve rsa lit zac ió de r esporti visme. e ls Jocs Olímpics. e l fantas ma de l qua l sotja moltes de les pràctiques e ncara no reciclades a l' estil i
forma es porti va i les integra com a
seccio ns d'exhibició primer. i com a
ve rtaderes secc io ns compe titi ves del
propi s Jocs més tard. constitue ix una
veritable amenaça per a les pràctiques autòctones d'activitat física lú dica compe titi va e n la mes ura que
a ixò suposa la claudicació a les reg les
de joc de la c ultura domin a nt i les
seves gega ntesques esce nografies
al ie nes. segons l' asse nya la t a nteriorme nt. a all ò loca l i quotidià e n què les
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es mentades pràctiques van so rg ir i es
van dese nvo lupar.

l'adapt ac ió a ls no us te mps, és a dir,
per a l seva es portiv it zació.

Està lluny de la nostra int e nció defe ndre el j oc tradi c ional enfro nt I" esport ,
perq uè aque ll s ofere ixin més i més
vari ades fo rmes mo triu s i amb interacc io ns més ri q ues e n e l seu co nj unt
que e ls mode ls restringi ts de ls esport s, tot i que això no sigui rea lment
a ixí (segons les afirm ac io ns, per
exe mpl e, de l' autoritzat Pi erre Parl ebas) ( 17 ), pe rquè no són e l j oc ni
a ltres pràc tiques fís iques tradi c io nals
com a med i de l' educac ió fís ica e l que
vo lem destaca r, sinó les es mentades
pràctiques tradi cionals com a objectes de les cultures (no do min ants) que
potser pog uess in fe r-se c reditors
d 'algun a ate nció pedagòg ica. E. tracta de di scutir sobre e l va lo r etn o lòg ic,
soc ial, e moc io nal d 'aquestes pràc ti ques i. a la llum de l ri sc que suposa
l' es po rti vitzac ió de la cultura física
de les esmentades pràctiques, obrir e l
de bat sobre les poss ibl es altern ati ves.

Po tser aquest s igui un punt de parti da
no ge ns menys preabl e per al debat
pro posat, però no més això, un punt
de parti da . Des de l nostre punt de
vista, hi hauri a una a ltra poss ibilitat
potser menys prag màti ca i fin s a cert
punt me nys rea li sta, però que hauria
te nir-se e n compte, almenys com a
forma de presa de pos ic io ns dava nt el
que ve nim ano me nant les reg les del
j oc de la c ultura física, és l'altern ati va de ri vad a de la cons iderac ió críti ca
de la cultura do minant. és a dir, de
l'esport en tant que colo nit zado r cul tural sobre e l qua l pre ndre dete rmin ades rese rves. Una poss ibilit at segons
la qu a l, l'es fo rç hauria d 'anar e ncaminat al dese nvolupa me nt de ls hàbi tats c ultu rals minoritari s i no do mi nants des de ls se us propi s tre ts amb
e l res pec te a la seva identitat. Una
poss ibilitat que ex ige ix in vesti gac ió i
documentac ió sobre e l patrimo ni de
les tècniques de l cos. Una poss ibilitat
que, per desco mptat, parte ix de I" observació de l'esport , la cultura es porti va i les reg les de compo rt ame nt que
imposa com a mecani smes i instru ment s de pode r e n un a c ultura hegemò nica, se lecti va i exc loe nt que exerceix hege mo ni a, se lecc ió i exc lusió.

Ro land Re nson (1994, 2-4), pe l que
fa aq ues t te ma, establ e ix un a di sj un ti va que es xifra e n e ls te rmes contraposats de preservac ió o conse rvac ió.
La preservac ió seri a l' a lte rnati va deri vada de conside rar e ls j ocs tradi c iona ls com productes c ultura ls anac rò nics i aca bats q ue no més hauri e n
de ser o bservats a di stànc ia en el se u
e ntorn natura l com qu alsevol es pèc imen en ex tinc ió de l qua l, e n tot cas ,
es porta un exe mpl ar a l mu se u i s'expl o ta turísti came nt. La conservac ió
se ri a l'a ltern ati va deri vada d 'aque ll s
qui considere n e ls j ocs tradi c io na ls
co m objectes culturals valuosos e n la
mesura en què segue ixen complint
un a func ió e n la societat ac tua l. Ma lg rat to t, atès que les condi c ions i les
reg les de l joc de la c ultura fís ica domin an t han imposat mode ls d 'ac ti vitat fís ica a l costat de ls qua ls d ifíc il me nt poden subsistir e ls jocs tradi c io na ls, la seva conservac ió passa per
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Ev ide ntment. es tracta d' un a a ltern ati va no exe mpta de pro bl emes , no
no més e n a ll ò pràcti c, si nó també en
l' ideo lòg ic. En e l terre ny d ' all ò pràcti c, caldri a preg unt ar-se per les possibilitat rea ls de po rtar a term e, en
primer ll oc, una acc ió pote nc iado ra
de ls hàbitats culturals. E n sego n ll oc,
una acc ió descolo nitzadora que tin g ui en co mpte les condi c io ns d 'ex istènc ia de la soc ietat tec no lòg ica , unes
condi c ions en les q ua ls una bo na part
de la respo nsabilitat en l'orie ntac ió i
tendènc ies de l co mportament i la sens ibilitat corres pon a ls mau media, els
di sc ursos subjacent s de ls qu als estan

en la pràc ti ca mo lt allun yats de l fome nt de la d ive rsitat. Però, fin s i to t
si e ls pode rs medi àti cs i la seva fi 10sofia uniform ado ra i do mino formi sta
( 18) no constituïss in en la pràc ti ca un
esc ull. ideològ icame nt ta mbé se ri a
necessari preg unt ar- se, pe r exe mpl e,
si d' un a anà lis i co m la qu e antecede ix
es podri a despre ndre la necess itat
d' una inte rve nc ió (pedagòg ica) que
pe rmetés mante nir les pràc tiques popul ars i aut òctones fo ra de l contac te
co lo ni a li sta de la cultura esporti va
do minant. Cald ria preg unt ar-se si e l
fe t d 'ev itar e ls ri scos d' interio ritzac ió de l'o rdre do min ant de la
c ultura fís ica no seri a més greu q ue
aq uesta inte ri oritzac ió e n la mes ura
que pri vari a e ncara més e ls seus protago ni stes (les cl asses popul ars res ide nt s en e ls hàbitats c ulturals no domin ant s) de ls sabers i les pràc tiqu es
legitimades ( 19). Una pri vac ió qu e,
llun y de presti g iar i permetre la supe rvivè nc ia c ultural de ta ls hàbitats,
aprofundiri a poss ible me nt e n la seva
desqua lifi cac ió, e n la mes ura que e l
ritme de canvi de la cultura do minant
obriri a e ncara més la bretxa de la
d istin ció res pecte d' aque ll s qui, a l
cap i a la fi, seguiri e n se nt en e l mill or
de ls casos innoce nts o simpl es i, en e l
pitjor de ls casos, ignorants o prim itius en un o rdre hipe re laborat i hiperfo rm alitzat e n e l qu alles cultures popul ars no passa ri e n de ser reserves,
mo mi ficac io ns de la civilit zac ió, paisatges pinto rescos e n a lg un racó
d' un a geog rafia mo nò to na que
po tse r qued a ra n a me rcè d e la mod a
turísti ca.

Notes
( I ) Mi tjançant I" educació. es transmeten fona mentalment els e leme nts de la cu ltura simbòlica per la qual cada ésse r humà construeix
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el modc l de sensibililal dc l seu enlom. Ev idelllme nl. no és cducaci(í el mecanisme pel
qual reben e ls objeCles maleriab. malgral que
sí el mecani sme pel qual s'adquireix cerla
se nsibililal pritClica afecli va cap als esmenIaIs objec les i que conlribueix a la seva perpelUació o al seu descnvo lupal11c nl com a
objeeles cu llurals vigen!s . (Vegeu malgral
101. ks referències al conceple cullura física
de nrllUra física en ci lexl i nOIes segUems).
(1) Segons un informe de la UNESCO . apunlal
per Juli an Miranda . un 80'h- d'allòq ue el ncn
sap ho aprèn fora de rcscola i d ' allò que
aprèn dins d·aquesla. només un 5 ~k li és úli l
per a la se va vida adulla. A Juli:in Miranda.
( 1989. 5(¡) . E/jlle i ¡-edIlCllciúfís i("(/ . 11II1'~ra 
(' iti () re \'isití:J , dins la revisléJ Apunt.\'. núm.
I(¡- I 7. Barce lona .
LI) Per excmple. exiSleix un le rme anlropològ k
l'lI elll/ll me;';. que deslaca cl s aspceles de
l' ass imilació l'llllural cspecialmelll re lacionals amb la difusió de ducs cull uresdifercms:
ex islei x el lerrne ." ,eillli/: lIe;'; quc posa en
rellcu sobrclol eis processos dïnclusió: així
com lamoc ex islcixen difercnb lermes pedagllg ic's que ,aproximcn segons difcrems ma -

°

ti so~.
1111

com ara (JdIlC(I{'irí

i/~/'o ,.m(l1

o l'lIIlClIc iú

.fllrllJlIl. se nsc oblidar-nos. pa des -

comp!al. del ellrríelllrllll lIelll/ que . Iol i per!anye lli a la insliluci ó escolar illlramurs. no
conslilUcix una variable de Iraclamen! peda gòg ic.
( 4 ) No hi ha correspondència en aquesl arlicle
cnlre els conccplcs prodlle/es o IIhjl'e/es físin dc la cullUra i cu llura física. Aquesla
s ' usa en sC lllil lèc nic que es dóna e n renlorn
profess ional de l' cdu<;aci ó física. Iol i que
amb malisos que es ve uran més endavam.
(5) José María Cagiga l ja es va referir a aquesl
malei x aspecle en CllllllrtI físiell i clIl/llrt1
ill/d lee/lIl1l. Cag igal. J. M. ( 1979. 14). CIIIIIIrtI .físiclI i CilI/11m ill/el· l n /llal. ed . Kapclusz. Bucnos Aires
«(¡) Adquisició que es contigura. sobre 101 i moll
abans que com a resullal d' un procés d'e nsenyamenl-apreneIHalgc. com a adhes ió
consliluliva i incondidonal i ine vilabl e a ks
condicions de l jllc . al lerreny del qual no
s·eJllra. sinó din s del qual es neix .
(7) Bollansk i. L. . ( 197 I ) Les 1I.\"f/ges slIcillllX dll
CII /l l.1". A Re.."" des AlI/llIles ESC. núm . I.
(8) Brohm. J.M. ( 1981) S'lI"illlll~í(ll'lIlí/i("{/ del
del'"r/e. Ed. Fondo de C ullura Econó mica.
Méj ico.
(9) Bourdi eu. P. ( 199 I ) Lli dis/illci';lI. Ed. Taurus. Madrid .
( 10 ) Diem cadll '111l11 com ex pressió abreujada
d ' allò que en ri gor vol dir cada c ivilització.
cada cullura. cada poble i. sObrelo1. cada
clas-e. cada facció de classe. cada co l·lecliu
o grup menor dins de cada facci ó de classe
·ol ·lecliu professional. scx ual. d·cda!. de
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procedència geogràfica. d' opció ideològica.
elc .
( I I ) Vegeu. pel que fa a això. d ·Elías. N. El
procés de la cÏ\'ilit:ac;ó. IIl\'esligac;o1'ls .\'0 cingellè1iques i p.\·icnKell è(iqllt~.\· . ed. Fondo
de Cullura Económico de Madrid. 1988.
(12) Ens referim a les l'II.mdes e ll l's("('lIa que
suposen lanl Ics g rans cerimònies corn all res
manifeslacion, me nors amb la illlenció d' o rdenar els pensa men!s i de suggerir eb SC llIi menIs. Bourdie u. El sellli/ pràctic. ed . Taurus . Madrid. 199 I .
( 13) El fel que delenninades aparences. usos .
guslns . elL".. passin desapercebuls en delerminal àmbil o grup soc ials (és a dir que no
arribin a merèixer c n primera inslànc ia qualiJï calius com ara grol ler. normal o exqu isill.
pOl inlerprclar-se C'om un aspecle més del
caràCler hegem(lJlic de la eullura física domi nalll en la mesura en què l' es me Illada aparença.lls o gusl manca. per al grup. dïndicis
signi lïcalius pels quals emel re una qualiticac ió. Per exe mple. combi nar xanda ll i sabales
pOl resullar vulgar per a un g rup. aque ll que
d'alguna forma ha acnnseguil imposar com a
norma del bo n gusl J" IIIlili""l/{' i allò de cadll
eflSll lIlIII> lII/,} sell: un al lre g rup. al qual
podríem anomenar illlel11ledi . seria aquell
per al qual 101 i consideranl-Io no exquisil. i
que. per lalll no dublarien e n re bUljar en
dClerrninades siwaci ons. no seria consideral
com quelcom especia lmelllfiml de IfI : i tïnalmenI un allre g rup. silual en r CX lrCm o posal
de la cullura dominanl. se ria aque ll per al
qual !al ús passaria desaperce bul cn la mc,ura en què els seus palrons de l"omporla men!
i sensibi li!al es lroben massa allunyals dels
palrons dominallls d ·elegància. bon g usl.
CIC .. - e ls palrons que detineixe n lambé la
vul garilal- i. per !anl. no parlicipen de l rel'c rem que silUa en delenninals usos e n!re la
ridi culesa i e l seu cOlllrari.
Seria inle ressanl . en aquesl seJllil. analilzar
per exemple què és el que fa que sembli
groller - almenys per al cerck de cullura
do minanl- me njar amb les man s la major
pari dels alimenls (però no IOls). de manca de
delic'adesa g ralar-se e n públi c. de mal gusl
parlar amb la boca plena. vul gar abocar-se a
determinades inclinaci ons com ara escoltar

música «bacalao» i. al cnmrari . que se mbli
de bo n g usl ulililzar la pala del peix . fi mcnjar
la fruila amb coberls. eleganl combinar delerminades peces i co lors. !i usar delerminades expressions. exqui sil abocar-se a delerminades inclinacions com ara jugar al golf i
que 101 això sigui re laliu a la classc soc ial.
cnlre d' allres aspecles. de Iai forma que allò
que en un àmbil és correCle. en un allre és
groller i all ò que en al guns és cxquisil. en
d'allres és cursi.
( 14) Scgons Pierre Bourdieu ( 191Q. 184).

( I S) En aquesl paràgraf. ens celllrem en el car1tc ler d islinliu de la pràclica esporliva i. per
això. cOlllraposem CSpOrlS dc «g usl exquisil »
a esporls de «g uSl no exquisil » al s ulls de la
cullura do minant No e ntrem a analilzar al Ires pràcliques corporals .\"I/{/IIS no esporli vcs
CO I11

ara la tlan~a o I c~ an()mcnadc~

" O \ 'l',\'

l'rite/i'lll''s de "I/ihera";'; eorl'o ral ("iol'lIer gè lica , ges ta/t , elc.) en oposició i. O)m a

formil de dislinció. a les pràcliqucs quolidianes o domèsl iques de di sle nsió.
( 16) Quanl a això. es pOl dir quc r esporl lTlodern
fo rma pari del l"Onjunl si mbülic i ideol òg ic
que funciona d'una manera no mo ll difcrenl
a corn ho fan les religio ns Iribal s: lé un all
componcn! de fascinaci ó emoliva quc canalilza el pensamcnl crÍlic cap a lerren ys ideo1('g icamclll segurs. fomcma la uniforrnilal de
geslos i g uslos a Ira vés dels va lors que difo n
i. !ins i 101. en allò ex lern . el rilual espor1iu
s'assemb la en molls as¡>celes al de Ics ceri mò nies reli gioses . En aquesl semil. malgral
que són molls e ls contlic:les que es ge ncrcn
en J" àmbil de J"esporl (ex plosions de violè ncia. exacerbació localista i nacionali sla. elc.).
aquesl s quedcn reabsorbils o disso lls per IOl
un conjulll aUlOreproducliu que lé més dïnlegracionisla (o illlegri sla ) que dcl conlrari .
( 17) Segons Roland Rcnson ( 1991. 3).
( 18) « Uniformadora » perquè lendei x cap a la
unicilal cu llUra l i do minoliJrJni sla. perquè
rúnica forma que difon és la de la cullura
dominanl.
( 19) En aquesl aspecle . IOl i que no es rd"erei x a
Ics pràcliques físiques . Claude Grignon
( 1993. 127 a 136) ha posal en relle u el grcu
ri sc segregacionisla que podria corre ' s amb
l'aplicac ió d' una polÍlica cducali va en !als
lermes: és allò que e ll qualitica de «dcriva
populi sla ».
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Ismael Fernóndez Usieto,
Xavier Moreno Cabrera,

LA HISTÒRIA
D'UN POBLE I L'EVOLUCIÓ
DELS SEUS JOCS

Uicenaals en Ed. Física.
INEFWeida.

Abstrad

Paraules clau: joc, context històric, patrimoni lúdic, evolució, generacions, transmissió
oral, esdeveniments.

This article al1empts to make an approximation ofwhat could be a new foc us on
the study of recrea/ion th rough historic events. These processes of change social,
economic, cultural, political... are directly rejlected inthe play activities native 10
that place.
We endeavor to show the possibility ofin vestigating the .. WHY" of a concrete play
evolution. One fi nds play irnmersed i/JSide a system, allthe events of a place, are
rejlected in the rest of the components of the system, including recreation.

Resum
Aquest article pretén fer una aproximació al que podria ser un nou enfocament
en l'estudi del joc a través dels esdeveniments històrics. Aquests processos de
canvi socials, econòmics, cu lturals, poIítics, etc. es ve uen reflectits directament
en les representacions lúdiques pròpies
del lloc.
Pretenem demostrar la poss ibilitat d ' investigare l perquè d' una evolució lúdica
concreta. Atès que el joc es troba immers
dins d'un sistema, tots els esdeveni ments d'un lloc tenen el seu reflex en la
resta dels components del sistema, inclòs el joc.

Introducció
En aquestes líni es, e ns propose m introduir una idea que ens resulta d 'a ll ò
apunIs. Edut.tió F;'¡,. ¡ E<pam 1997 (48) 17·22

més útil i atraient : l' estudi del joc
com a e le ment integrador de la hi stòri a i la vida de l' ho me. Aquest arti cl e es basa en la in vesti gac ió d ' un cas
concret : l'es tudi dels jocs e n la localitat de Benabarre, província d'Osca.
No prete nem genera lit zar en excés , ni
do nar a entendre qu e e l qu e aquí s' exposa es reproduirà en qualsevol contex t soc ioc ultural. Ma lgrat tot. co nsiderem que partim de la hipòtes i que
en qu alsevo l entorn es pode n mani festar característiques sembl ant s o relac ionades a les d 'a ltres ll ocs i a les
d'altres è poq ues .
L'estudi contex tualitzat de l joc es realitza a partir d ' una visió hi stòrica . En
algunes ocasions utilitzarem el terme
context, quan ens referim al conjunt de
fac tors hi stòrics com ara les dades socials, econòmiques, polítiques i culturals que caracteritzen cada moment hi stòric en un lloc de terminat. En aquest
sentit , considerarem imprescindible
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mètode ens aport à mo lt a info rmac ió,
pe rò e ns impedí accedir a un g ran
no mbre d 'info rm ants , requi sit im presc indibl e per a la nostra in vesti gac ió si vo líe m arribar a abraçar un a
po blac ió d'a m bdós sexes re prese ntati va de to t un seg le d' hi stò ri a.
A través de la info rm ac ió bibli og ràfi ca re ferida al s jocs de la co marca i
de les dades obting udes en les e ntrevistes, co nfecc io nàre m un lli stat de
jocs que fou incl ò s en un a e nqu es ta.
Di sse nyà re m un a fit xa ( lli s tat) e n la
qu a l e ls info rm ant s hav ie n d 'asse
nya lar si hav ien prac ti cat e ls es me ntat s j ocs i e n la qua l podi e n inc lo ure
a més tot s aqu e ll s que no constess in
e n e l lli stat ini c ial.

seg uir un estudi contextu alitzat de
qu alsevol j oc protago nitzat per un grup
de persones.

Metodologia
A l'i nic i de la in vesti gac ió va m comprovar la inex istènc ia de treball s anteriors que haguessin analitzat les pràcti ques lúdiques de l lloc . T ampoc coneixíe m un estudi sistemàti c de la hi stòri a recent de la loca litat que volíem
in vesti gar. Dava nt d' aquesta situac ió,
vam inic iar un procés de recollida de
dades en all ò re ferent a ambdós as pectes: hi.\"Iò ria i /ll11rill/Olli lúdic.

Història
L' o bj ec tiu pre te ni a rec apitular la maj o r qu antitat d'info rmac ió poss ibl e
sobre e ls ca nvis que va n succe ir e n
l'últim seg le. Per dur a te rme aquesta
tasca , ens vam se rvir de l' escassa bi bli ogra fïa ex is te nt. que do nava un
punt de vista de la hi stò ria allun yad a
de la qu otidi anit at i de les vivè nc ies
pe rsona ls, per la qu a l cosa va m recó-
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rre r ta mbé a les e ntrev istes pe rsonal s
pe r co mpl etar la info rmac ió i o bte nir
a ixí un a ve rs ió més direc ta de co m
a fec te n a cada e ntrev istat e ls processos hi sti"lri cs . La informac ió hi stò ri ca o btin g uda e n les entrev is tes
e ns va apo rt ar dades més properes a
les vivè nc ies di à ri es de l' e ntrev istat.
a la seva q uo tidi a nit at. a la sev a fe ina
di àri a, de mane ra que ens pe rmeti a
conè ixer l' e nto rn més prope r a les
pràc tiques lúdiques de cada è poc a. El
fet d ' utilitzar co m a fil conducto r e l
j oc, e ns pe rmetia o bte ni r un a e ntrevista e n pro funditat e nca minada cap
a l'obte nc ió de dades cont ex tu a ls que
e ns pog uess in inte ressar.

Sistematització de les dades
obtingudes
Després d 'analit zar la informac ió hi stòri ca que adquirírem, s'aprec iaren d ive rsos moment s que o ri ginave n ca nvis
important s en la soc ietat rural que estàve m in vesti gant. Aquests punt s d'in fl ex ió, uns ens serviren per de fi nir els
períodes en els qual s di vidíre m el seg le, de manera que ens facilitare n la
siste matit zac ió de les dades obtingudes, tant hi stòriques com lúdiques.

Visió històrica

Pràctiques lúdiques

Per a una ordenac ió cohere nt de les
dades obtingudes, va m estructu ra r el
període en tres etapes:

En aquest apartat, prete níe m aco nseg uir un ll istat e l més a mpli poss ibl e
de les pràc tiques lúdiques pro tagonit zades durant l'últim seg le. En
aques t c as, també ens se rvíre m de les
e ntrev istes e n profunditat. i gràc ies a
aqu estes , aconseg uíre m, a més a més
de les d ades cont ex tual s, un lli stat de
j ocs i, pe r descompt at. les ca rac te rístiqu es prò pi e s d e cada j oc . Aqu est

Prillc ipi de segle. Període comprès des
de l'inic i de l seg le fi ns d'ini c i de la
Guerra C ivil ( 1936).
Mitj alls de segle. Període que comprèn
la Guerra C ivil i la Postguerra ( 19361950 ).
Filials de segle. Període que s'i nic ia
amb la revolució ag rícola fi ns a l nostres di es ( 1950- 1994).
apunIs . Edu(O(ió fisie. i Esparts 1997 (48) 17·22
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Pròctiques lúdiques
Dava nt la g ran qua ntitat de dades recollides . e ns ve ié re m o bligats a cl ass ifi car-les pe r a l seu poste ri o r estudi i comparac ió e n a ltres aspectes. Per a ixò. e n
cadasc una de les èpoques ante rio rme nt
c itades . ana litzàre m J" evo luc ió lúdica
e n aquests pe ríodes. tenint en compte
un a sèrie de c riteri s que va m conside rar
que podri e n resultar d'interès e n posteriors anà li sis.
/. La relació elllre els participants
(col·l abo rac ió. o pos ic ió i compe ti c ió) . ( I ). Aquest c riteri i la seva
evoluc ió te mpo ral e ns do nare n
mo lt a info rmac ió sobre les re lac io ns que s ' establie n entre e ls indi vidu s e n cada una de les è poques
(te ndè nc ies soc ia ls). En la grà fi ca
apunts. Edu,.,ió fi,k. i E!pom 1997 (48) 17·21

seg üent. es pot obse rva r J" evolució
d' aquest as pecte al llarg de l seg le en
les do nes i s ' aprecia e l clar inc rement de les pràctiques lúdiques i
de ls dife re nts tipus de re lac ió .
(Grà fica I )

ii. La utilit ~lI c ió de lIIaterial (amb mate rial específi c. inespecífi c o sense
mate ria l). Gràc ies a aquest c rite ri.
pogué re m re lacio nar les pràc tiques
lúdiques amb aspectes econò mi cs i
soc ia ls de l seu context.
iii. E/nolllbre de participants en el j oc
(indi vidual s o col·lectius) . En s
apo rtà dades pe r a una inte rpre tac ió
so bre el poss ibl e ni ve ll soc iabilitzado r de ls jocs. És i mpo rta nt destacar
que e n cada una de les tipo log ies
utilitzades. di stingíre m se mpre e n-

tre ho mes i do nes. ja que la seva
evo luci ó durant J" últim seg le ha seg uit camins bas tant dife re nc iats.
A part d 'aquests aspectes més o bjectiu s i quantifi cables. afeg im una c lass ificac ió pe r inte ntar siste matit zar e ls
jocs e n fun c ió d' a ltres característiques
mo lt destacades. com ara saltar. córre r
i perdre. habilitat. ri.\"C..fo r¡,a. aire /IiI/ re. etc.

Evolució contextualitzada
dels ¡ocs
A continuac ió. fa re m un seguime nt
de ls esdevenime nt s succeïts durant
cada una de les dife re nts è poques i
compro va re m la proposta pl antejada:
com e ls jocs evoluc io ne n de mane ra
para l·le la a ls esdevenime nts contextual s.

Primera època
A princ ipi de seg le. la pobl ac ió de la
localitat escollida tripli cava a la que
ex iste ix e n J"actua litat. Mal grat tot. la
majo r pa rt de l patrimo ni de l po bl e. estava e n mans d'una minori a te rratine nt
formada pe ls ano me nats «senyo re ls».
La resta de la po blac ió es veia obli gada
a treba llar pe r al s propi etari s de les
te rres . Aquesta di fe rència de classes no
es veia re fl ectida e n les pràc tiques lú diques de la po bl ac ió infantil. L' escola
e ra comuna pe r a ambdues cl asses. pe r
la qual cosa ne ns «rics» i «po bres»
partic ipave n de les mate ixes ac ti vitats.
Els ne ns de les cl asses ba ixes aba ndonave n la seva escolaritat mo lt av iat pe r
dedi car-se a les tasques de l camp junta me nt a mb e ls seus pares. fet que podi a ocasi o nar una di sminuc ió de ls jocs
col·lectius i un inc re me nt de les pràc ti ques lúdiques indi vidual s basades e n
habilitats amb di ve rsos mate rial s (bal dufa. ane lla i guia. etc.). Pode m inte rpre tarque la imposs ibilitat de re unir-se
e ls dies de tre bal l provocava aquesta
situac ió. L' e xcepc ió e re n e ls d issabtes
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i sobretot e ls diumenges, en què es
recuperaven e ls jocs col ,lectius de l' escola.
A més de l període d 'escolaritat, una
altra di fe rènc ia ve ni a donada pe l tipus
de material utilitzat en els di ve rsos
jocs. Els nens de classe alta te nien accés a j oguines comprades, mentre que
e ls de cl asse baixa es veien obli gats a
prescindir-ne o bé a fabricar-se' ls amb
materi als de de ixa lla.
A l' escola era habitual la separació del s
a lumnes per sexes. A causa de l poc
nombre d ' alumnes, les classes estave n
formades per alumnes de dife rents
edats. D' aquesta manera, e ls partici pants dels jocs estave n constituïts pe ls
alumnes de l' escola local (edats heterogè nies), tot i que fora d' e lla, les «colIes d' amics » eren d 'edats pràcticame nt ho mogè nies.
Pe l que ra a les nenes i mosses, estave n
sotmeses a un gran cont rol per part de ls
pares. Els seus horaris i privileg is dins
de la família es veien mo lt reduïts i
cont rolats de manera severa. Les no ies
només podien accedir a l joc sota el
cont ro l de ls pares, per la qual cosa es
reunien a les cases o en pati s de diferents ami gues per poder jugar. Aquesta
c ircumstància ens porta a interpretar la
imposs ibilitat que es donessin reuni ons
nomb roses , amb la qual cosa el tipu s de
joc que predo minava entre elles era e l
de col·l aborac ió, ja que és e l que requeri a menor nombre de partic ipants.
També eren mo lt comunes les pràcti ques lúdiques relacionades amb les fe ines de la llar com ara cosir, brodar,
planxar. etc.
La utilitzac ió de ls entorns naturals de l
poble per portar a terme e ls j ocs fora de
l' àmbit esco lar era mo lt comú, malgrat
que amb l' aparic ió de «noves tecno log ies», les pràc tiques lúdiques es van
anar transformant o desapare ixent. Un
exe mple seri a l' aparic ió dels primers
auto mòbi ls que centrave n l' atenció
dels més joves, de manera que es crea-
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ve n tota una sèrie de passate mps al seu
voltant i així es de ixava una mica de
costat les pràctiques en e l seu e ntorn
natural. Altres pràc tiques no va n desaparè ixer, sinó que es van transformar
com va succe ir amb e ls jocs que consisti en en II iscar amb ferradures sota e ls
peus pe r les pendents amb llambordes,
que quan es van pav imentar van impedir la seva pràctica i així es van introduir e ls patinets de rodes.
Ca l des tacar que ex isti e n di fe re nts
ll ocs a l po ble que servien com a punt
de re uni ó per a ls no is que vivie n en
un a mate ixa zona. En a lg unes ocas io ns, co m ara e ls caps de se tm ana o
les festes, es re uni e n es po ntàni a me nt
tots e ls no is de les d ife rent s zones e n
un ll oc conving ut. Aquest punt de
reuni ó so li a ser la pl aça, escenari sin g ul ar, j a que es carac teritzava pe r un
g ran es pa i lliure d 'obstacl es , silUat a l
ce ntre de l po bl e i a mb un a fo nt. que
e n aque ll a è poca s uposava un fac tor
de gran importà nc ia atès que no hi
hav ia a igua corre nt a les cases.
Qua n e ls no is arri bave n a certa edat.
e ls fill s de ls «se nyo rets» abando naven e l pobl e pe r seg uir e ls se us eslU di s, de mane ra que tre nca ve n e ls
ll aços que e ls uni e n amb e ls seus
companys de j ocs i, pe r descompt at.
amb les seves anti g ues cos tum s lúdi ques . Aqu es ts to rnave n impreg nat s
d ' una cultura urbana que no va lorarà
de la mate ixa fo rma les di versio ns i
e ls cos tum s loca ls. A partir d 'aq uesta
edat, la dife re nc iac ió e ntre cl asses es
fe ia més pate nt. j a que es passava
d ' una re lac ió d ' «ig ua lt at» a través de l
j oc, a un a re lac ió «patró-c li e nt » basad a en e l treba ll i la pro tecc ió.
La re lac ió e ntre no is i no ies va passa r
d'una situ ac ió de cl a ra di fe re nc iac ió
entre les ac ti vitats lúdiqu es d' ambdós sexes a l' edat infantil. al naixeme nt de la necess it at de re lac io nar-se
confo rme anave n fe nt-se adults. La
moral de l' è poca no perm etia que

aq uests joves mantinguess in aques t
tipu s de «re lac ió ». D' aquí la impo rtà nc ia al ll arg de l seg le de l ba ll de ls
d iume nges. Aquest esdeve niment
<d udi corec reatiu » congregava e ls j oves de tota la comarca, ja que era
rún ica manera de parti c ipar conjun tame nt e n un a mate ixa ac ti vitat.
Les ac ti vitats lúdiques de ls adults es
basave n princ ipalment en jocs sedentaris com ara e ls j ocs de taula o taulel l.
L' únic joc amb un compo nent motriu
que he m trobat és e l de ls «palit rocs »
(joc de bitlles), que , malgrat tot. va
desaparè ixer més endavant.
El motiu d' aquesta mancança de jocs
d 'adults podri a trobar-se en les ll argues
jornades de treball que havien de desenvolupar-se al camp i durant el cru
hi vern, i no més teni en a lgun s dies festius per dedicar-se a aquestes ac ti vitats.
Les cl asses a ltes, malgrat tot. contave n
amb més te mps lliure per practicar acti vitats lúdiques, basades en l' ostentació de la seva superioritat soc ial com
podien ser la caça o l' equitac ió.

Segona època
El 18 de julio l de 1936 va esc latar la
G uerra C iv il a Espanya: va durar tres
anys i va marcar de form a dete rm inant tots e ls as pectes de les pròx imes
dècades.
Durant la Guerra, la situac ió política va
provocar fortes tensions entre e ls habi tant s de l poble, que va n desembocar
després de la contesa, en la desapari ció
de la cl asse dominant. En aquest període també es va abandonar gran quanti tat de materi al bè l·lic (bales, granades,
bo mbes. mines, etc.) que va afectar les
pràc tiques lúdiques de ls anys que havien de ve nir.
A l'hora de reco llir informac ió sobre
as pec tes lúdics du ra nt aquest període. ens va m tro bar a mb persones que
estave n mo lt marcades pe ls esdeve ni me nts : e n la seva me mò ri a no més
ro mani e n records negatiu s i oblidaapunts . EduCDció Fi.icD i Esports 1997 (48) 17·72

ve n tot a ll ò referent als as pectes recreatiu s d'aquesta part de la seva
vi da , Mal g rat tot , vam arribar a una
sèrie de co nclusion s.
La por a ls bo mbardejos va reduir e ls
espa is en què e ls ne ns podi e n desenvo lupar e ls se us jocs . Podríe m interpretar que e ls jocs a què es jugava
ere n e ls mate ixos que abans , però tenie n me nys es pai i temps que en l' etapa anterior.
Durant la guerra mo lt s ho mes es van
ve ure obli gats a abandonar e l seu lloc
com a cap de famíli a pe rquè hav ien
d'anar a com batre a l front. Me ntrestan t. e ls se us fills van ha ve r d ' ass umir funcions pròpi es de la vida ad ulta
i adoptar tota una sèrie de rols impropis de la seva edat. Aquesta maduresa
precoç seg urame nt acce ntuaria e ls
se us interessos pe ls jocs infantil s .
Durant la pos tg uerra, es va n inc reme ntar e ls jocs amb material a ca usa
de l'adaptac ió lúdica que va n patir les
restes de mate ri al bè l·li c per part de ls
nens. Aquestes acti vit ats comportave n g ra n ri sc, ja que manipul ave n
objec tes que en mo ltes ocasions ere n
exp los iu s. Aquests jocs es fonamenta ve n en la recerca d 'aquest materi al
i la seva posteri or ada ptació a l joc,
que pretenia imitar la gue rra de ls
gran s. A partir d'aquest mo ment. e ls
jocs de g ue rra es convertiran en e l
fonament lúdi c de posteri o rs gene racio ns.
La cri si econò mi ca pròpia d'aquesta
època i e ls gre us proble mes d'abastament es va n ava ntposar al control estri cte de ls pares sobre e ls fill s, de
mane ra que aquests teni en més llibertat pe r agrupar-se i desenvolupar j ocs
co l·lec tiu s e n ll ocs prohibits e n altres
èpoq ues: d'aquí la poss ibl e di sminu c ió dels jocs indi vidual s . Din s
d'aques ts jocs co l·l ectiu s, van come nçar a prendre impo rtànc ia sob re
e ls anys trenta e l .furbol, tot i que no
va se r fin s un s anys més tard quan
apunts. Edu,o,ió Fi.;,o; Esports 1997148111·22
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Gràfico 2. Corocterístiques dels jocs 1930-1950. Homes.

realment va pre ndre e l caire i protago nisme amb què co mpta ara.
Els joves va n deixar de dese nvo lupar
les seves ac ti vitats lúdiqu es als interiors de les cases i va n passa r a uti lit zar espa is lliures. Amb això, es va n
incre mentar e ls se us jocs co l·lectiu s,
tot i que va n mantenir la tò ni ca de
grups reduït s i mo lta utilitzac ió de
materi a l. Ma lgrat que es desenvolu pave n jocs propis dels no is, no e ls
co mparti e n, i e ra el ball l'úni c punt
e n co mú .
Els jocs d'adult s van di sminuir en
gran me sura durant e l pe ríode bè l·lic,
degut a la disminuc ió de la pobl ac ió
adulta (e mi grac ió, parti c ipaci ó en la
g uerra, etc.) i a les tenses re lacions
que es produïen e ntre e ls que es van
quedar. Per aquest mo tiu , durant la
g uerra es va de ixar de jugar a jocs
ad ult s com ara e ls palitrocs, queja no
van to rnar a sorg ir.
En la seg üent grà fi ca, prese nte m l' o rde nació de le s caracte rístiques dels

jocs e n e ls ho mes durant aquest període (g ràfica 2).

Tercera època
Als an ys c inquanta, la recuperaclO
econò mi ca va co ntribuir a una mill ora de les vies de co municac ió i, pe r
ta nt, a un a obertura cap a a ltres centres important s. AI mate ix temps, es
van construir no us equipame nt s, co m
ara les esco les: es va n crear nous espai s lúdi cs , alh ora que e l siste ma ed ucatiu va intentar una reestru ct uració ,
concentrant les di ferents acadèmi es
ex istent s en e l passat e n una sola es co la qu e conce ntrés tots e ls nens de
la co marca (unifi cac ió de sexes) .
Això va do nar lloc a un espectacular
inc re me nt de ls jocs co l·lec tiu s moti vat per la nova esco la i per l'arribada
de pràc tiques lúdiques no orig inal s
del ll oc .
El materi al va passa r de ser un protago ni sta del joc a ser e l principal mediador de la re lac ió enter e ls partici pant s de l joc co l·lectiu . La pilota ja
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no era un materi a l in access ibl e, sin ó
que estava a l' abas t de l nen més hu mil. Els jocs co l·lectiu s van anar estructu ra nt -se de mane ra que s'apli cave n no rmes més complexes i amb un a
majo r inte rre lac ió entre e ls seus parti c ipa nt s. Única me nt e l futbo l es va
impl ant ar com a forma es porti va i no
va er fins e ls anys vuitanta que es va n
introduir a ltes espo rt s.
Podríem interpretar l'increment de l
jocs de força en les no ies a causa de les
pràctiques comunes amb e ls no is.
L' arribada dels primers turi stes, tant
fill s de l pob le com nous habitants, va
contribuir a donar una visió diferent i
més oberta. Aquests turi stes formave n
el bàndol oposat al dels nens del poble:
es reprenia una circumstànc ia que ja
s' hav ia do nat a princ ipi de segle (di visió per zones i guerres entre e lles) .
La plaça va tornar a prendre la re llevància que hav ia perdut en les etapes anteriors i va passar a ser un lloc de reunió,
tertúli a i joc.
Per últim , ca l reconè ixer que la identi tat de la majori a dels jocs propi s s' ha
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perdut per les característiques de l' evolució de l pobl e i les diferents circumstàncies que han contribuït a una assimi lac ió dels costums urbans forans.

trets més pro fund s de la socie tat. que
só n e ls que realment la ide ntifiqu en.

Notes
Conclusions
( I ) C lassificaci6 proposada pel Grup d'Estudis
Praxeològic de l'I EFC de Lleida ( 199:1).

La idea g lobal de l joc com a fïl conductor i e lement integrador de la resta de
fac tors que conformen l' evoluci ó d ' un
poble.
El j oc se mpre es troba englobat dins
d ' un contex t i en interre lació directa
amb els altres e lements que conformen
el propi entorn .
La transmi ss ió oral és un mitjà mo lt
va luós que tenim per arribar a conè ixer
la hi stòri a més profunda d ' una soc ietat,
bé sigui dels seus jocs o bé d'altres
as pectes.
Hem pretès introduir una líni a d'investi gac ió a través de l joc que integri altres
camps d'investigació.
Si e ns ajudem de les pràc tiques lúdi qu es , pode m interpret ar alg un s del s
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LA INICIACIÓ ESPORTIVA
EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
EL QUE OPINEN ELS PROFESSORS
D'EDUCACIÓ FÍSICA

Abstrad

Paraules clau: iniciació esportiva, educació física en l'educaclo prtmarta, professors
d'educació física en l'educació
primària.

The present artie/e is a study on the use ofsport liS a content in physical educlltion
e/asses at Primary Education level. Firstly, we examine the reasollS to ine/ude
sport as a part of physical education e/asses, f rom a curricular point of view and
also fro m de perspecti ve ofvarious authors who consider sport with ( 1/1 educational
foc us.
To establish a relation between the theoretical and practical point of view a
questionnaire was distributed among 207 physical education teachers of Primary
Education in the MEC territory. The results show e/early the use of sport in the
e/asses. th rough its already evident treatment in the prog rams made up by the
teachers.

Resum
En e l present article, es presenta un
estudi sobre la utilitzac ió de l' esport
com a contingut en les cl asses d'Edu cació física en l' Educac ió primàri a. Es
parte ix de la justificac ió de l' esport
com a e le ment a treballar en les cl asses
d ' Educac ió física, ja sigui des del punt
de vista curricul ar com des del de diversos autors que manifesten un enfocament educatiu de l' esport .
Per establir una relac ió entre el punt de
vista teòric i la pràctica, s' ha utilitzat
un qüestionari que ha estat di stribuït
entre 207 docents d'Educac ió física en
l' Educac ió primàri a en el territori
MEC. Els resultats manifesten una ciara utilitat de l' esport e n les classes, j a
que té un ev ident tractament en els
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prog rames que fan e ls professors en les
seves classes.

Introducció
En moltes ocasions, s' interpreta des
d ' un punt de vista teòric la conveniè ncia o no d' introduir un determinat tema
a l' escola. Amb re lació a l' esport , ex isteixen idees sobre la seva poca
coherència educati va i d'altres sobre la
seva importància per aconseguir objectius motrius i d' altre caire amb els
alumnes. Però, aquestes asseverac ions
es realitzen sense conè ixer la realitat. i
aquesta realitat es comprova amb les
opinions de les persones que tracten
d' inculcar una sèrie de coneixements
apunIs. EdU(Q(i6 Fi.k. i E.ports 19'17 (48) 24-33

als alumnes e n les seves cl asses (l' Edu cac ió fís ica.
En Educac ió física. com una matè ria
més de les que es trobe n e n l' Educac ió
primàri a després de la pro mul gació de
la LOG SE. r esport és conside rat un
de ls conting uts als quals ha de pre ndre ' s ate nció e n les classes que s' han
d'impartir als alumnes d ' aquest cicle
educatiu .
Aquest cont ingut. juntame nt a mb el
condi cioname nt fís ic. és e l que més
va ri ac ions inclou pe r poder ser aplicat
e n el contex t educatiu . A causa. sense
dubte. dels compone nts soc ial s que
porta a mb s i mateix. l' esport té algun s
ele me nts que podrie n condi cionar la
seva cabuda a I·escola. pe rò a causa
també de les possibilitats educati ves
que o fe re ix. me re ix un trac ta me nt adequat pe r aconseguir a mb l' esport i a
tra vés de l' esport o bjectius educatius
ll oabl es i ex igibl es en totes les etapes
educati ves. no només en la primàri a.
Segons les difere nts de finici o ns d' esport . es pot o bservar que inte rvé l' ac ti vitat fís ica a mb as pectes de supe ració.
pe rò que conté e le ments ex pressiu s.
lúdi cs i gratifi cant s. malgrat l' es forç
que s' ha de realitzar (Cag igal. 1995).
És a dir. si pe r esport s' e ntén l'ac ti vitat
física lúdi ca e n què la persona. indi vidua lme nt o a mb coope rac ió. pot competir amb si mateixa contra el medi o
contra altres trac ta nt de supe rar cert s
límit s. tot i que es pot vale r d 'alg un
material i ha de respectar una sèrie de
normes estable rtes (Castejó n. 1995 ). es
dedueix que l' espo rt té as pectes mo lt
significatius que te ne n gran ca lat edu catiu com ara la seva presènc ia lúdica.
la coope ració i la superac ió. el respecte
per les normes. l' acti vitat física. etc. En
resum. es pot afirmar que l' espo rt té la
carac terística d'ele me nt ed ucatiu s ignificatiu.
L' Educac ió primàri a e n e l s iste ma edu catiu actu al i en l' àrea de l' Educac ió
fís ica. atorga a l' esport certa importànapunIs. Educoció Fi.;co ; E<port.1 997 148) 24·33

cia. ta l i com q ueda ex pressat e n les
seves inte nc io ns educati ves quan
s· anome na que l' esport aporta dete rmi nades fun c io ns agonístiques . pe r les
quals la pe rsona pot de mostra r la seva
habilit at. competir i supe rar dific ultats
(BOE núm.15 2. de2 6de juny de 199 1.
a nnex: i BO E núm .. 220. de 13 de
sete mbre de 199 1. annex) . Aquesta
fun c ió es troba a prop de les defini cions
d 'esport que s'han prese ntat i d'altres
que poguess in estudiar-se.
En aquests mateixos doc ume nt s (BOE
núm. 152 i 220). es manifesta que l' esport . indepe nde ntme nt de la seva valorac ió soc ial. me reix ser trac tat e n l' educac ió . pe rò a mb un caràcte r o be rt. sense supeditar-sc al sexe . ni ve ll s d ' habi litat o altres c riteri s de di scriminac ió. i
s' asse nyala les edats apro ximades.
quan s' indica que es troba en els últim s
anys de l' educació o bli gatòria. Sanchez Ba ñuelos ( 1984). tot i que centrat
amb l' EGB . incide ix també e n e l fe t
que l' espo rt. una vegada desenvolupades les habilitats bàs iques. convindri a
introduir-lo e n una edat que correspon
amb el 5è c urs de l' Educac ió primàri a
ac tual. Ta mbé des de l punt de vista
evolutiu i de l desenvolupame nt motor.
es pot afirmar que ,si bé no e n aquestes
edats. apro ximadame nt cap als 10 a nys
podrie n int roduir-se les ac ti vitat s esporti ves (Gall ahue. 1982). També Le
Boulch ( 199 1) mati sa que l' esport educatiu pot ser aplicat cap al s 8 o 9 anys
com a mitj à d'educac ió psicomotriu . j a
que e n aquesta edat és qua n es correspon amb un e tapa de soc ialit zac ió cooperati va.
Seg uint amb la no rm ati va educati va i
com a o bjectiu ge ne ral. pe rò se nse asse nya lar-ho ex plícitame nt. l' esport té
cabuda e n l' apartat correspone nt a la
partic ipac ió en e ls jocs i les ac ti vit ats
jugades. de mane ra que s· ev ita la di scriminaci ó pe r qualsevol causa i es
controle n les ac tituds de ri valitat en
aquestes ac ti vitats compe titi ves.

Si es bu sca la rel ac ió de l' es port com a
conting ut dins de l' Educació fís ica. se
situa e n l' apartat de ls jocs. quan s'indi ca a) e ntre e ls conceptes. els tipu s de
jocs i de les acti vitats esporti ves com
alguns de ls recursos conceptuals pe r a
aquestes acti vitats espo rti ves : b) e ntre
els procedime nts. pot asse nya lar-se la
pràctica de les acti vitats esporti ves
adaptades i r api icació de les habi Iitat s
bàsiques e n situació de joc: i c) quant a
les actituds. es podri a asse nya lar qual sevol de ls punts allí prese ntats. ja que
té vincle. pe r descomptat amb e l joc i
també a mb l' esport .
Seguint a mb l'apartat al qual pe rtan ye n
els c rite ri s d' a valuació. els últim s punt s
re latius a aquest capíto l d ' e mmarque n
clarame nt amb les acti vitats esporti ves .
no no més e nllaçats amb l' ac ti vitat motriu . sinó també arre lat s amb el s princ ipi s de parti cipac ió i coope ració.
La normati va . per tant. assenya la clarame nt la utilitat de l' espo rt e n l' Educació primà ri a ambles transformac ions
necessàri es pe r tal que tingui caràc te r
pedagògic. de mane ra que es puguin
aco nseguir de te rminat s o bjectiu s e n les
seves tres vessant s: conce ptual s i cogniti ves . procedime ntals qua nt a l' adqui sició d'habilitat s motrius i actitudi nai s amb una c la ra impli cac ió afecti va
i soc ial.
Inde pe nde ntme nt de la norm ati va. l' esport ha estat e ntès com a e le me nt clau
dins de l' Educac ió física i com un aspecte que hag i de te nir tracta me nt difere nt. sinó com un conj unt que es tro ba
imme rgit en un altre de més gran. que
és l' Educació física (S:.ínc hez Bañuelos. 1986 ). Inclú s autors que s' han decant at pe r ac ti vitat físiques no no més
esporti ves . tot i que mati se n que aquestes ac ti vit ats te ne n una cl ara formac ió
bàsica per mill orar e n l'apre ne ntatge
de ls espo rt s. e l define ixe n com un e leme nt educatiu important. se mpre i
qua n es modifiquin compo nents que
han de trac tar-se com a educatius i no
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centrats en aque lls purament compe ti tius (Le Boulch. 1985).
És cert que la controvèrsia sobre la
inclusi ó de l' esport e n l' Educaci ó físi ca és antiga ( Begov i Kurz. 1974) i
també té una oposició actual ( Bores i
Díaz. 1993 ). Pe rò. les re lacions entre
Educaci ó física i l' esport sempre tindran visions diferents. tot i que s 'ha de
ressaltar que l' esport té espe rit educatiu quan es trac ta com a tal (Ulman.
1993: Vazquez ( 1989). després de l' e nce rtada críti ca inicial e n la qual s' expressa l' error d ' utilit zar i tractar l' esport de la mate ixa mane ra com s' estü
implantant e n la societat. c larifica la
introducc ió d'aquesta activitat a l'escola quan se centra e n la fo rmac ió compl eta a la vegada que amplia e l g ust per
la prüctica esporti va més e nllü de l' edat
escolar. qua n l' a lumne és capaç d ' aplicar e ls seus coneixements amb un alt
no ve ll d·autonomia. Aquesta preparació li pe rmetrü organitzar-se i dec idir si
s 'introdue ix e n programes espo rtius
institucionalitzats. adaptats a les seves
possibilitat s i no centrat e n els mate ixos interessos e n què es desenvo lupa
l' esport de ls adults (Volkwein. 1993).
És a dir. l' esport té cabuda e n l' Educació si s' és fidel a certes pautes pedagòg iques .
Una controvèrs ia inqüesti o nable sobre
l' esport és e ltradame nt de la compe ti c ió. però inte ntar presentar l' espo rt
se nse compe tici ó no és possible. ja que
la compe tic ió és inhe re nt a l' es port in clús e n la seva definició (A rnold.
199 1). Mal g rat tot. ja ante riorme nt
(Castejó n. 1993) s'ha manifestat que la
competició pot utilit zar-se amb una fi nalitat educati va se mpre que es compleixin algunes pre mi sses. e ntre elles i
la més important. fugir l' «e liminac ió ».
e n el sentit d ' apartar una sèrie de pe rsones a Glu sa del seu ni ve ll mo triu o
qualsevol altre caracte rística. La competició en l'esport . per tal que tingui
va lidesa. tal i com assenyala Arnold

26

( 1991 ). ha de mostrar un a forma de
ri valitat ami stosa que suposi una coope raci ó. La competició aplicada amb la
finalitat de la prò pia superació i pe r
de mostrar e l propi g rau de compe tè ncia té utilitat. ja que perme t que e ls
alumnes manifestin e ls seus des itjos de
recalcar l'abast de ls seus aprenentatges. És a dir. el tractame nt de la
compe tic ió no ha de ser exclusi va me nt
una comparaci ó social. també pot se r
utilitzat com una comparació amb e ll
mate ix. de manera que s'expressi una
autopercepció de les competències. e n
aquest cas de les competències motrius
(Watson. 1984 ).
Una vegadajustilïcat e l lloc de l' esport
e n l' Educació física i més concre tame nt e n les edats correspone nts a
l' Educac ió pri müria. és necessari presentar una estructura i funcionalitat de
l' esport pe r tal que s 'aconseg ue ixin les
fites que es pre te ne n assolir. Per realit za r un estudi inicial sobre e l plantejame nt que o fe re ixe n els professors e n
les seves classes d 'Educaci ó física és
necessari de finir e ls e le me nts que es
trobe n e n e ls seus programes.
L'estructura programüt ica necessüria
es matisa e n e ls o bjectius que s'han
d' aconseguir. i d' altra banda e ls conting uts que han de tre ballar-se pe r assolir els objectius. la me todologia amb
què es treballe n els esme ntats contin g uts. e l mate rial necessari per dese nvolupar e ls conting uts d 'acord amb la
metodo log ia a utilitzar si e ls ohjectius
s' han acomplert o no .
Les fit es de l' es port e n l' Educaci ó físi ca te ne n tres clares vessa nts: d ' una
banda. millorar les poss ibilitats motrius de ls alumnes. d ' altra banda. desenvoluparels aspectes afecti vosoc ial s
i per últim. aco nseguir e ls coneixeme nt s necessaris e n la prüctica esporti va. Encara que els aspectes afectius i
socials són import ant s. no s'ha de descuidar l'aspecte mo triu . ja que l' es port

es troba e n l'Educac ió física i la base
d'aquesta matè ria és e l mo vime nt.
Els conting uts es troben e mmarcat s e n
e ls dife re nts esports que pode n introduir-se e n les classes. Aquests esports
poden classificar-se de diferents formes . depe nent de ls diferents punts de
vista. com també del context en què es
dese nvolupe n o e l tipus d'acc io ns que
es presenten e ntre e ls seus exec utants
(Hernande z Mo re no. 1994: Ruíz Pére7..
1994:Castejón. 1995).
Respecte la metodolog ia o com e ncertadame nt assenyala De lgado Noguera
( 1991 ). la inte rve nci ó didüctica de l
professor. e n e l més ampli sentit de la
paraula. s' inte rpre ta que ha de comprome tre 's l'alumne a l'acti vitat. ja que
com que té un carücter instrume ntal. és
necessari que s'executin certes accions
pe r tal que s'aconsegueixin apre ndre i
puguin aplicar-se e n e l se u context rea l.
Les dec isi o ns re lati ves als princ ipi s
metodol òg ics implique n la utilitzaci ó
de di ve rses possibi Iitats . ja que no ex iste ix un mètode que compleixi amb tots
e ls ohjectius. sinó que és més apropiat
a una barreja d ' actuacions me todol òg iques que aconseguelxll1 e ls objectius
pre vistos .
La utilitzac ió d'una me todologia e n la
qual només s'apliqui la demostració o
l' ex plicac ió per part de l professor de
les activitats que han de realitzar e ls
alumnes. impli ca una informaci ó directa de l que es vo l que exec utin . fe t que
pe rme t una millora en e ls result ats (Rosenshime. 1989). Malgrat tot. de ixa
me nys possibilitats pe r tal que l'alum ne reg uli per si mate ix l'apre ne ntat ge
d 'aquestes accions i també pot influir
e n me nor mesura e n e ls ümhits cognitius i afectiu s. Pe l contrari . la utilit 7.ac ió
d'una metodologi a men ys diri g ida i e n
la qual l'alumne exp lo ri les situacions
re prese nta una major dific ultat quant a
l' apre ne ntatge precís dels movime nts.
però provoca un incre me nt de les acapunts. Educalió fisica i Esports 1997148) 24·33

c io ns que tene n vinculac ió amb e ls ümbit s cog nit iu i soc ial.
Els di fe re nt s autors mati sen la necess itat de ba rrej ar les pre mi sses me todològ iques per aco nseguir e ls mill ors result ats (Mossto n i As hworth . 1993:
Ruíz Pérez. 199.+: Oe lgado Nog ue ra.
1994) . Com a firm a G ime no ( 19X I ). no
hi ha cap ma nera cI" aco nseg uir e ls objec tius.ja que I" habitual és inte rre lac iona r di ve rses ma ne res de presenta r les
tasques. sobretot depe ne nt de l tipu s
d 'objectiu s i de ls co nting ut s que s' han
de tre ba ll ar. En qua lsevo l cas. e l professor s 'inc lin a per un ti pus o un altre
de metodo log ia. depene nt de l do mini
que e n tin gui . ja que no practicarü una
ac ti vitat que desconeix.
E l materia l. i inclú s les in sta l·lac ions
d ' un ce ntre doce nt. condi c io ne n e n
g ran mesura e l tre ball de l professor
d ' Edu cac ió fís ica. Ma lg rat tot. s ' ha
d 'es me nta r que e n mo ltes ocas io ns
s ' utilitza e l mate rial se nse te nir en
compte que es po t modificar pe r poder
adaptar-lo a les poss ibilitats dels a lum nes. En un mag nífi c treball re latiu a les
hab ili ta ts büs iques . la professora Bl andez ( 1995) prese nt a les va ri ac io ns que
es pode n rea lit za r amb e l mate ri a l pe r
a d apta r- I e ~ a ls apre ne ntatges de ls
a lu mnes . E l ma te ix es po t a firm a r respecte e ls esport s. pe l fe t que no es
ve ue n condi c io nats pels eq ui pame nts.
sinó que han de ser e ines a l serve i de
l'acti vit at doce nt i no un a zona fi xa.
sin ó adaptada a les necess itats de l professo r i e ls se us a lumnes (Fa leroni .
1990) . En la mate ixa líni a. e ns he m
ma ni fes tat e n re lac ió a mb e l treha ll
d'ini c iac ió es po rti va (ülstejón. 1994:
Castejón. 1995). de ma ne ra que el professor no es tro ba medi atit za t pel ti pus
de mate ri a l q ue ve imposat e n e ls ce ntres. sinó q ue s 'utilitza aquet mate ri a l
per poder prese nt ar a lt res o pc io ns que
pe rme ten aco nseg uir dese nvolu pa r ci
müxim de poss ibili ta ts a m b els a lum nes .
apunts. EdUloció Fi,i,o i E!port, 1997 (48) 203

S i e ls objectes buscats amb I" es po rt de
l' Edu cac ió física s ' o ri e nte n cap al s tres
ümbits més sig nifi catiu s. se m bla lòg ic
que e ls crite ri s d ' a valuaci ó que es tracte n d 'aplicar esti g uin e nfocats cap
aque st s tres as pectes. és a dir. l' avaluac ió haurü de tractar d' obse rva r si es
comple ixe n e ls o bj ectius motriu s que
s "lla assenyalat de la mate ixa mane ra
que e ls objectiu s conceptu als i ac titu dinals . La cohe rè nc ia e ntre o bjectius i
a valuac ió di c tarü una co rrecta apli cac ió i fun c io name nt de I" estructura de l
prog rama e n c urs.

Metodologia
A mb la finalit at de de mostrar e ls criteri s anteriorme nt tractat s. s' ha realit zat
un estudi prescriptiu pe r pode r cl arificar si e ls es me nt ats punt s re latiu s a la
introdu cc ió de I" es p011 e n I" Educac ió
física e n I" Educació primüri a es compl e ixe n e n líni es ge ne ra ls. Pe r a a ixò.
s' ha utilit zat un a e nquesta e n la qual
va n parti c ipar pro fessors que do ne n
cl asses d ' aquesta ass ig natura. Aquests
pro fessors va n accedir a contestar a Ics
preg untes so bre si incloue n I" es po rt e n
e ls seves cl asses. e l ti pus d 'objec tius
q ue perseg ue ixe n. e ls es po rts que tracte n d' e nse nyar. la metodo log ia que
use n i r ava lu ac ió.
L'e nquesta mati sava as pectes com ara
r edat o e l c urs e n q uè co me nçave n a
int rodui r r esport i la raó pe r la qua l
r esport es tractava e n Ics classes
d' Edu cac ió física. En cas que no es
prese ntés r esport a ls a lumnes d 'aq uestes edats. ta mbé se "l s de mana va les
rao ns per a aquest ti pus de decis ió .
O 'a ltra banda. se "l s so l·lic itava que asse nya less in e ls o bjec tiu s més im porta nt s que pe rsegui e n a mb la prüc tica
esporti va e n Ics seves c lasses i a quin
ümbit corres po nie n aq uests objecti us.
A continuac ió. se 'l s preg unt ava pel ti -

pus d 'es po rt que prac ti ca ve n. e mm arcats e n esport s col·lectiu s. indi viduals
o d ·adve rsari . d 'acord am b les cl ass ifi caci o ns més usua ls.
Pe l que fa a la inte rve nc ió did üc tica que
e l pro fessor uti Iitza e n les seves cl asses . se 'l s co nvidava que de fini ss in e l
ti pus de trac tame nt didüc ti c. d' acord
amb una ümpli a ga mma de dife re nts
poss ibilitats. No e ra ob li ga tori de fini rse pe r un úni c mètode. s inó que e ls
professors podi e n asse nya lar-ne més
d·un . Qu ant a r ava lu ac ió. e n prime r
ll oc. se "l s de ma nava que indiquess in e l
ti pus d ·a valuac ió. si preva li e n e ls testos estandarditzats o construït s pe l propi professor o qu a lsevol a ltre alte rn ati va. En últim ll oc. se 'l s de manava que
asse nyaless in la proporc ió e n els resul tats d ' acord a mb el s tres üm bit s asse nya lat s ante ri o rme nt : motriu . cogn itiu o
ac titudinal.

Definició de lo pobloció d'estudi
Es va di stribuir r e nq uesta a 250 professors que do ne n Edu cac ió fís ica e n
r Educac ió prim üri a d islri buïts e n el
te rritori M EC. és a dir. aque ll es a ut o no mi es qu c no te ne n totes ks co m petè nc ies edu cati ves a r a ny 1995. Va n
respond re a r e nquesta un total de 207
pro fessors d ' a ltres cen tres escolars.
Les e nquestes es va n repa rt ir a l Illes de
febre r d 'aq uest mate ix a ny i e~ va n
reco llir durant tot r últim tr imcstre
(a hril -j un y) de r es me ntat any . Les e nquestes que no es va n re to rnar o es va n
ll iurar fora de te rmini conving ut no es
va n te ni r e n compte. d ' aqu í que hi hag i
.+3 qüesti o nari s que no s' han tingut e n
compte . S·estim a. ma lg rat to t. que e l
no mbre de professo rs que ha con testat
e l qüesti o nari és represe nt ati u de l
col·lectiu de pro fessors d 'Educac ió física e n r Edu caci6 prinüria.
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que 14 professors manifesten que in trodue ixen (" esport des del primer curs
de l' Educac ió primàri a i de la mate ixa
manera, hi ha 6 professors que són
partidaris de començar (" esport a 7è
d'EGB , és a dir. fora de l' edat que
correspon a l'Educac ió primàri a i dins
l' etapa sec undàri a actual. Ca l recordar
que en e l mo ment d'enviar (" enquesta
encara ex istien ce ntres amb e ls dos
pl ans d'estudi , tant d 'EGB com d' Educac ió primària.
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Gròfica 1. Nombre de professors i cursos en què {introdueix l'esport en l'Educació primòria

Nivell adequat en les habilitats bàsiques
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Per proposta del Proyecte del Centre

30

Exigència del currículum ministerial

24

Taulo 1. Principals causes per les quals s'introdueix l'esport a les dasses d'Educació física.

Dades obtingudes i anàlisi
.dels resultats
En aquest punt. s' aniran desgranant les
informac ions pe ls apartats que es van
anar preguntant i intentarem també
creuar les dades relati ves al s diferents
elements, amb (" objectiu d ' intentar
comprendre les raons dels professors
e n les seves diferents contestes.
En re fe rènc ia al primer punt, es preguntava si s 'introduïa (" esport a les
classes d'Educac ió física i en cas contrari , la raó de la seva no inclusió. De l
tota l de professors, no més dos han contestat negati vament aquest punt, és a
dir, quas i un 100% dels professors està
d' aco rd amb la introducció de l' espo rt

28

e n les classes d' Educac ió física en
l'Educac ió primària .
Les variac ions es troben en (" edat en
què s'introdue ix (" acti vitat esporti va.
Aquí difereixe n àmpliament les difere nts opinions. En la gràfica l, poden
observar-se aquestes dife rències.
Es po t comprovar que l' edat e n què
ressalta la presè nc ia de (" es port és a
5è de (" Edu cac ió primària, que cor
res po n amb l'edat de \O anys i e l
seg üe nt curs e n què ex iste ix (" o pin ió
maj o ritàri a és a 6è d 'Educac ió pri mària i/o 6è d 'EGB . La sum a de les
dades d' aquests dos c ursos suposa e l
54% de ls professors que ha n intervin gut en aques ta e nquesta .
Pot ve ure ' s que hi ha opini ons de ls
professors re lati ves a tots e ls cursos, ja

Una dada significati va en aquesta enquesta és que hi ha més professors que
introdueixe n l' esport a l primer curs i
bas tants menys al segon. El que sí és
rel levant és que a partir de l tercer c urs
e l nombre augmenta considerablement. No més I I professors no asse
nyalen l' edat de començament, bé perquè no estan d ' acord amb la introducció de l'esport (només dos d 'e ll s), bé
perquè no són capaços de definir-se (en
aquest cas són nou) .
Les cau ses per les qual s (" esport comença a les classes d 'Educaci ó física
està di versificada en tres punts fonamentals, com poden comprovar-se en
la taula I. Aquest s tres punts es re fere ixen a la culminac ió de les habilitats
bàs iques, 146 professors: als desitjos
manifestos de l professorat quant al
projecte curricul ar del centre, 30 professors: o bé a la imposició del c urrículum que proposa e l Mini steri, 24 professors. El s set professors restants no
responen a les cau ses per les quals in trodue ixen l' esport, e xcepte en un cas,
en què s'assenyala que és un pl antej ament interactiu entre e l propi professor
i e l des ig dels alumnes.
És a dir, segons les dades di sponibles,
es pOl atirmar que un alt nombre de
professors, e l 70.5% opte n per int roduir l' esport una vegada que els alumnes tenen adquirides les habilitats,
mentre que la resta, el 29,5 % introdue ixen (" esport degut a les directrius
apwds. EdU(Q{H\ Fí,., i Esparts 1997 (48)24·33

de l Ministeri o a les indicacions del
centre on donen les classes .
Aquestes dades mere ixen un aclariment, ja que si e ls esports s'introdue ixen a causa de la culminació de les
habilitats bàsiques, ens trobem amb un
no mbre de professors, 16, que ja havien assenyalat que l' es port comença
en e l primer o segon curs de l'Educaci ó
primària. Malgrat tot. no sembla lògic
que e n aquestes edats s' hagin consolidat les habilitats bàsiques, tot i que pot
ser degut a altres causes. Què contesten
aq uests professors pel que fa a aquest
punt ? Doncs bé, e ls resultats sobre
aq uests professors són els que es poden
observar en la taula 2.
Del s resultats de la taula 2, se ' n dedueix que hi ha un determinat nombre
de professors que interpreten que l' esport ha de ser treballat mo lt d ' hora,
però pot trobar-se certa contradicció en
la relació entre el ni vell d'habilitat
aconseguit i la pràctica esportiva. No
sembla lògic que es pug uin treballar
certes habilitats específiqu es , que tene n com a base unes altres més senzilles, si no s' ha produït un domini
d ' aquestes últimes.
Una altra lectura podria ser que els
esports també serveixen per desenvolupar les habilitats bàsiques, però també podria argumentar-se que no és necessari introduir l'esport per desenvolupar determinades habilitats que poden ser treballades amb a ltres continguts, perquè l' esport no és, ni ha de ser.
l'únic contingut que s' ha de treballar
amb els alumnes, ja que la pràc tica
esport i va pot i ha de ser complementada amb altres activitats no esporti ves ,
que permeten assolir fites educati ves
Seirul ·lo,
desitjables (Casamort
1987) .

Un altre comentari que crida l'atenci ó
és e l re latiu a l'ex igènc ia del currículum ministerial. Malgrat tot , no ex isteix tal afi rmac ió en la documentació
que e l Mini steri d ' Educac ió ha di spoapuzds. EduCD<ió físic. i E!pOm 1997 (481 24-33
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Gràfica 2. Tipus d'esparts que més es treballen en les classes d'Educació física en l'Educació primària

Nivell adequat en les habilitats i destreses bàsiques
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6

Exigència del currículum ministerial
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Taula 2. Nombre de professors i causes per les quals introdueixen l'esport o les classes d'Educació física durant
el primer curs i segon curs d'Educació primària.

sat relativa a l' àrea d'Educac ió física
en l'Educac ió primària. És més, l'opció en el currículum ofic ial és la uti litzac ió d 'altres continguts, com ara
l' express ió , la imatge i la percepc ió
corporal. els jocs o habilitats bàsiques.
El següent punt fa referència al tipus
d' esport que predomina en les classes
d ' Educac ió física en l'Educació pri mària. De les opcions que se li prese nta
al professor relati va als agrupaments
dels alumnes per realitzar l' activitat,
sembl a que ex isteix un cl ar predomini
pels esports col·lectius, malgrat que e ntre les contestacions de ls professors es
pot extreure que aquests esports
col·lectius no han de ser els que es
te nen assumits a ni vell soc ial (principalment futbol i bàsquet), tot i que s' ha
de ressaltar que aquests esports majoritaris també es treballen a l'escola. Un

exemple és la contestació ta xati va de 7
professors que diuen que e ll s treballen
qual sevol esport que no sigui el futbol.
sens dubte aq uesta contestac ió es deu a
la intluència soc ial d 'aquest esport. En
la gràfica 2, es pot ve ure el gran predomini d ' uns espol1s sobre altres.
Com pOl comprovar-se, l'opc ió de ls
esports col ·lectiu s ressalta sobre la resta, inclús si barregem els esport col·lectius amb la resta . És signifi catiu que no
ha ex istit cap resposta en la qual s'i ndiqués que no més es treballen esports
indi vidual s o esport s d'adversari; ni tan
so ls hi ha respostes en les qua ls aquests
dos esports sí es treballen i no els
col·lectiu s. En resum, es treba llen com
a única opció o bé combinats amb els
altres esports.
En l'apartat d ' objectius, ens trobem
que, mal grat que en l'Educac ió física
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Vegades que
s'anomena

Objectius de l'esport
¡-

Incrementar la cooperació, participació i companyonia

164

Millora de les habilitats del alumnes

153

Aprendre a respectar les regles y esportivitat

133

Motivació per la pràctica esportiva

96

Conèixer els diferents esports

95

Divertir·se

68

Adquirir confiança en si mateix

66

Taula 3. Objectius que intenten aconseguir els professors amb la pròctico esportivo
en les seves dasses d'Educació físico

Nombre de
professors

Opcions metodològiques

Demostració, explicació, informació directa pel professor
Descobriment, resolució de problemes, lliure exploració
t--Ambdues opcions

23

-

17
160
7

No sap / no contesta

Taula 4. Opcions metodològiques habituals escallides pel professor per o rensenyament
dels esports en l'Educació primòria.

ha ue pre va ler I"activitat motriu per
tant. la millora ue les possibilitats motrius dels alumnes. e ls objectius que
busque n e ls professors no només es
troben en l' àmbit motriu. sinó que s' in-

fos més important que e l segon i aquest
més important que e l tert:er. Les respostes dels professors s' orienten. segons pot veure' s a la taula 3. e n les
qüestions de millora de les habilitats

c ide ix en la consecució u' altres objectius més relacionats amb els aspectes
socials.

motrius bàsiques i espet:ífiques. incrementar la cooperació. partit:ipaci ó i
companyonia en el grup d'alumnes i
aprendre a respec tar Ics regles i utilitza r-sc amb esportivitat com a part
important ue la re lació soc ial.

En aquest punt. es demana va als professors que asse nya lessin e ls tres objectius més importants que pretenie n
aconseguir amb la introuucció de I" esport a les seves classes d'Educació física. També se sol· licitava que col ·loquessin en odre aquests objectius. de

A més d'aquests objectius. n'e xiste ixen u ' altres que no apareixen tan
sovint i que es refereixen a aspectes
com ara dirigir la pràctica esportiva l'ap

manera que I"esme ntat en primer lloc

a I"oci. gust per I"esport. conèixer es-

30

ports rurals. etc. És a dir. a ltres objectius que poden cons iderar-se més particulars en les situacions de cada centre
docent.
Les inte ncions metodològiques dels
professors per a l' e nse nyament dels esports representa una va rietat d ' opcions.
Tot i que és cert que semb la que prevalen més les orientacions per un tractament dirigit que per opcions indirectes.
com a resolució de problemes o descobriment. no hi ha una clara definició per
la utilització d'un únic model. si bé.
comentaris al marge. els professors expressen la necessitat d'utilitzar mètodes com la construcció directa amb els
cursos que e lls consideren més problemàtics des del punt de vista del control
d isciplinari de la classe .
Els res ultats de l' enquesta mani fes te n
aquestes co nclusions. és a uir. que e ls
professors utilitzen diversitat d 'o pc ions metodològiques i que no pre va l
una acció determinada sobre la resta.
Les dades pode n observar-se en la
taula 4 .
Cal ressaltar que. en I" apartat « no
sap/no contesta». aquests professors
reflecteixen opinions com «utilitzo
me todologia més indirecta amb e ls
alumnes petits i més directa amb els
g rans » o «utilitzo la cooperació». És a
dir. que un petit grup de professors no
coincideixe n amb la majoria. sinó que
fan re ferè nc ia a altres formes d' organització de la classe. més que a les
opcions me todol òg iques d' e nse nyame nt.
L'últim punt es refere ix a I"a va luaci ó
dels esports . Del to tal de totes les e nquestes. s ' ha trobat que 16 professors
contesten amb un «no» a I" avaluació de
I" esport : és a dir. que no a va luen de cap
manera Ics activitats esporti ves de ls
seus alumnes. Hi ha uns altres professors que no es decanten per l' avaluació. és a uir. no saben o no contesten a
aquesta pregunta. Malgrat tot. resulta
paradoxal que aquestes mate ixos proapunts.Educació f i.i" i E!port. 1997148124·33

fessors sí han contestat a la preg unta
dels objectius que pre te ne n assolir amb
e ls se us alumnes quan utilit ze n I" es port
i també al g un d' e lls han respòs a I"úl tima pregunta que fa referència a I"aspecte al qual do ne n més importànci a
(s ' ex plica més e nda va nt ), És a dir, qu e
tot i que intente n aconseguir dete rminats objectius, no utilit ze nl"a valuaci ó,
La resta dc professors, 188, sí qu e avalue n les ac:tivitats esporti ves de ls seus
alumnes ,
El tipu s d 'e ines qu e s'utilitza per a
I" ava luac: ió esporti va es pot dife re nc: iar
en dos g rups: te stos estandardit zats que
es trobe n e nla bibli ogra fia so bre aquest
te ma (vege u Litwin i Fernandez, 1982:
Pila Telña, 1985: Bla7.quez, 1990), o bé
testos que e labore n e ls propis professors per c:obrir la de manda de les
opcions que han presentat als seus
a lulllnes, L'avantatge dels prime rs és

Nombre de
professors

Tipus d 'avaluació
Elaborada pel propi professor

142

Elaborada pel propi professor i testos estandarditzats

18

Testos estandarditzats

16

Observació diària

10

Autoevaluació

3

No sap / no contesta

19

Tabla S. Tipa de evaluación que utilizan las prafesores en las closes de deportes.

Tots els aspectes
176
86.3 %

Aspecte motriu i afectiu
28

13,7 %

el seu contrastat g rau de fiabilit at i

va lidesa, però pode n no te nir aplic:ació
per la diversitat d 'opc: io ns esporti ves
e nl es dasses, Pel wntrari,l"elaboració
de ls testos pe ls professors pe rmet una
major aplicabilitat. pe rò e n detrime nt
d ' un a menor fiabilitat i va lidesa, Respecte a aq uestes dues opcions, pot ve ure's e l que manifeste n e ls professo rs a
la taula 5,
És sig nifi catiu e l fet que ex iste ix un
petit no mbre de professors que uti lit ze n I"observació di ària de ls res ultats
dels alumnes i per a això no es val de
c:ap altra e ina, to t i qu e les seves res postes al qüestionari posen e n re lle u qu e
utilit ze n, la majo ri a de les vegades ,
fulls d'observació e n qu è es compro va
I" avanç de ls a lumnes e n e ls aprenentatges previstos,
També és sig nificatiu que ex iste ix in
tres professors que sï ndine n pe r I"autoava luac ió , Si es cre ua aquesta dad a
de I" a utoa valuaci ó amb la introducc: ió
de les ac ti vi tats esporti ves, trobe m que
aquests tres pro fessors ini c: ie n e ls seus
alumnes a I" esport a 3r, 4 t i 5è d'Edu apunts. Educoció Fili!o i Esporn 1997 (481 24·33

Gròfica 3. Nombre de professors que avaluen totalment els aspectes motriu iafectiu i
els que avaluen els aspectes motriu, afectiu i IOgnitiu.

cació primària, respecti va me nt. És a
dir, qu e ja e n el c:urs 3.-. hi ha un professor qu e opta pe r ut iIit zar I" autoa valuac:ió e n les seves dasses d'esport.
Caldria aprofundir una mic:a més e n
aquest punt. pe rò s' ha de reconè ixe r
que s i e ls professors són capaçus d ' uti litza r I"autoava luació amb e ls alumnes
a aqu estes edats i aconsegueixen e l que
pre te ne n, la millora en tots e ls aspectes
educatius serà molt important. sobretot
quant a ni ve ll d'autonomia.
Qu ant a la dada majorit à ria , hi ha una
clara inclinac ió pe r la utilitzac ió de testos e laborat s pel propi professor i que
estan adaptats a les possibilit ats dels
seus alumnes i de l contingut que es
dó na a I"assignatura, En contra d'ai xò,
s'lla de ressaltar que hi ha un nombre
de professors, 19, que no s'han decan-

tat pe r ex posar Ics seves idees so bre
aquest punt.
Si continue m amb aquest mate ix te ma,
cal re marcar a quin aspecte se li ha
atorgat més i mport ànc ia , a I" àm bit motriu, a I" i1mbit cognitiu o a I" àmbit afec:tiu i social. El primer valor qu e s'ha de
destacar és que e ls professors, e n la
seva majoria, avalue n e ls tres aspectes
e n major o me nor mes ura: nOlllés 2R
professors no te ne n en compte e n la
seva avaluació e ls aspec: tes cognitius o
conce ptuals, i fi xe n la seva atenc:ió e n
e ls aspectes motrius i afecti vosoc: ials ,
tal i com pot ve ure' s e n la g ril tïca 3.
A ixí. de l to ta l de I" e nquesta s'obté que
hi ha tres professors que no declaren res
pel qu e fa als aspectes als quals són
impo rt ànc ia . Malgrat tot. 16 professors
dels 19, que anteriorment no va n ex-
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PERCENTATGE

MOTRICITAT

AFECTIVITAT

COGNICiÓ

1-20

15

14

119

21 -40

73

65

49

41-60

99

95

7

61-80

13

20

1

mas de 81

4

10

O

Taulo 6. Nombre de professors en coda un dels òmbits educatius i percentatge
entre els quals es troben els valors de coda aspecte.

pressar el tipus d' eines que utilitzaven,
ara s í que asse nyale n a quin as pecte
do ne n major rellevànc ia.
Els resultats sobre aquest punt , si difere nc ie m la qua nti a e n cadasc un de ls
seus apartats, es po t observar e n la taul a
6, o n s' han ag rupat els intervals e n
va lors pe rcentuals de vint e n vint. Com
pot comprovar-se, l' as pecte motriu i
l' afecti vosoc ial són valo rats quasi e nl a
mateixa propo rc ió pe ls professo rs i o n
es trobe n més dife rè nc ies és en l' aspecte cog nitiu , q ue es troba me nys valo rat
e n l' avaluac ió.
És sig nifi catiu asse nya lar e n aquestes
dades e l fet que no hi hagi més professors que va lorin per sobre de l 8 1%
l' aspecte mo triu e n relac ió amb l' aspecte a fectiu . Inclús pot o bserva r-se
que . si s'agrupe n els dos va lors més alt s
e n l' ava luac ió. l'aspecte afec tiu. amb
30 professors, supe ra clarame nt l' aspecte motriu , a mb 17 pro fessors. En les
puntuacio ns inte rmèd ies i baixes, e ls
va lo rs són molt sembl a nt s. to t i que
lle ugerame nt pe r sobre la motric itat.
Qua nt a l' as pecte cog nitiu . cal destacar
q ue 28 professors no do ne n impo rtà ncia a aque ts as pecte. ja que e n les seves
contestac io ns no ho te ne n e n compte.
Aquestes dades te ne n també una altra
lectu ra. Per exe mple, e ls dos professors
q ue va lo re n més alt l' as pecte mo triu no
va lo re n e l cognitiu i el me nys preen e n
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la seva avaluació . Pe l contrari. e l professor que va lora més alt )' aspecte
afectiu valo ra també alt l' as pecte afectiu i mo lt baix el motriu . Malg rat tot.
paradoxalme nt, aquest mateix professor pe rsegueix com a o bjectiu pri oritari la millo ra de les habilitats motrius
del s seus alumnes i s itua e n segon lloc
els o bjectiu s afectius i soc ials. i e n te rcer lloc, e ls o bjectius conceptual s sobre
els espo rt s.
Una altra dada c uriosa és que no tots
els professors que prete ne n do na r més
impo rt ànc ia e n l'avaluac ió a l' as pecte
afectiu te ne n aquest eleme nt com a
punt pri oritari e ntre els seus o bjectius.
Co m a exe mple te nim que 63 de ls professors que va loren e n primer lloc e nl a
seva avaluac ió l' as pecte afectiu col·loque n e ls o bjectius afectiu s e n te rcer
ll oc o no es troba asse nyalat. Ma lgrat
tot. to ts e ls que te ne n e n compte en
primer ll oc e n l'avaluac ió l' aspecte
motriu, e ntre els seus tres o bjectius
prio ritari s consta la mill o ra de les habi litats motrius e n re lació a mb e ls esport s. O' altra banda, e ntre 12 de ls professors que te ne n e n compte l' as pecte
cognitiu e nl a seva ava luac ió, no consta
cap o bjectiu cognitiu e ntre les seves
prio ritat s e n la programac ió.
D'aquestes ex plicac io ns, pot deduir-se
que no hi ha una re lac ió mo lt consistent
e n les o pini o ns dels professors. ni e ntre

e ls o bjectiu s que prete ne n aconseguir.
ni e ntre la importància que do ne n e n
l'avaluac ió a aquests objectiu s. En
aquest cas, els professors haurie n de
mati sar clarame nt els objectiu s que in te nte n o bte nir amb els seus a lumnes
mitja nçant l' esport i la valorac ió que
te ne n aquests objectiu s en l' avaluac ió.

(onclusions
O' aquest estudi sobre la utilitzac ió de
l' esport en les cl asses d' Educac ió fís ica e n l'Educac ió primària. s' extre ue n
alg unes conclusion s que pe rmete n
conè ixer la líni a que segueixe n la majori a dels professors respecte a l' esport .
Les o pinio ns que es realitzen sobre la
conve niè ncia o no d ' utilitzar l' espo rt
e n les classes d' Educaci ó fís ica semble n inclinar-se per la seva inclusió. tot
i que s' ha de ressa ltar que aquesta in cl usió es fa a mb vari acio ns importa nts
respecte a allò que s' e nté n pe r espo rt
des del punt de vista soc ial. De l total
d 'aque ta e nquesta. s' ha trobat que només dos professo rs no tre balle n l' esport e n les seves cl asses : aquest pe rcentatge és mol pe tit com pe rquè sig ui
ting ut e n compte. De la mateixa manera, pre te ndre que la quasi totalitat de l
profess io nals de l' Educac ió fís ica e n
l' Educac ió pri màri a segueixe n un camí
equi vocat. és tre ure conclus ions
e rrò nies de l que de mostra la realitat.
És cer que e n l' Educac ió fís ica. e l c urrículum no incideix exclu siva me nt e n
les cl asses d 'espo rts. ja que l' Educac ió
física no es troba condicionada per
aquesta ac ti vitat. però sí que és cert que
e ls professors s'incl ine n cl arame nt pe r
la utilitzac ió de les ac ti vitats espo rti ves. sobre tot a partir de ce rtes edats. i
com s' ha de mostrat. no només per
aconseguir mill ores motrius, s inó ta mbé amb fin alitats socials. En un futur
convindri a realit zar treball s e n els
apunts . EdU'D<i6 Fi.i,. i Esports 1997 148)24-33
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María del Castillo Obeso,

REFLEXIONS AL VOLTANT
DE L'ACTIVITAT AQUÀTICA
EN EDUCACIÓ INFANTIL

Uicenciodo en Educoció Frsico
Professora d'«Aprenentutge i Desenvolupo"""t, matM
INEF de Golicio,

Abstrad
11/ (h(' flit'(' (!r (h(' l'I'lIIUàll(iol/ orl'l'lIgralll/l/(',I' o( " ,nrill/II/;I/g" .IiI/' ch;M/'(' 1/ ('lIch
(;II/e 11/0/'(' ."Olll/g('/', li.\' ;1/ o(h('/, lIC(;\,;(;n li/O/,(' o /t'ss '\'(}l'hi.\'(icll(('t1.1i1/' (hi.\' ,H lII/('
Parallle,~

e/all: desenvolupament motor. habilitats aquàtiqu(.'S. primera infància.

g/'Olll', I/I/(!t-/, (/It' f//'(,/l/i,H'

(lI' "(' lIrI." .\'(ill/lIl(/(iol/ ",

(h;.\' I\'o/'/.: /'(~/1t'('fs 01/ (h(' (h('o/'('-

(i('(/I (/f/f//'olldw.\' (h(/( .\'1If/f/0/'( (11t' f//'og/,(II/II//(' ,I' or il/(e/'I'(' I/(iOI/ il/ (h(' (/lfl/(/(ic
(' I/I'i/'m/ll/('I/I, Alol/g I\'i(/I (he g('I/(' rallil/(, 0(1I/0(0/' d('\,('lof/II/('I/( il/ (h(' il/di\'idl/lIl,
i(.\' (/I,\'(} f//'o/w.\'cd (o cOI/,üd(,/'lI/o(o/' (/c(i, 'i(." (,{I/Ti('d Oll( ;1/ (h(' (/(/I/(/(;C (' I/I 'i/'(//I/I/el/l
(/J (/

ditJàel/l ('xf/e/'it' l/c(' (/ItI( COI/I/,;/1I1(C.\' (o (hc cl//'icl/ll1t'1/I o/'lh(' ral/ge o(/IIo(o/'

(/c(iollS (h(/( (ltc clti/d It(/,I' /1C('1/ clcl/lli/'il/g il/ (/1/ (//I/ICI/'C'II(I." .\'f/oll/C/I/(,Oll.\' II/C/I/I/(' ,.
dll/'il/g i(,\ .fin( ."e(I/'.\' ol/Ui' , Wi(//lII/( /,('(/('hillg
il/((' /'I'(' I/Iiol/ (11tI( (/ ,\'.\;,1'1 1\'/1tI(

1\ '( '

(//n'

(/(:I;lIi((' COl/d",I'iollS , (h(' lil/c,l' o(

C(/I/ (he dci 'clof/II/('I/I o( (h(' /I(/.\';c /IIO(O/' {u/II(/(ic

lI/lili(ie.\', /'(' \'('(/I,h('/IIwl\'('.\',

lesu.
Dav.lIlt la proliferaciú de progr.lme!'.
de natal'iú per a nens cada cop mé!'.
petits, així com de moltes altre!'. activil4lts més o meny!'. sofisticades per a
aquest mateix col ,lectiu, sot.1 la premissa d' «estimulal'Íú precoç », aquest
trehall rellexiona sohre els plantejaments teòrics que susten ten els programes d'intervenció en el medi
aquàtic. Dins del marl' general del
desenvolupament motor de l'indi vi du, es proposa considerar l' acti vitat
motriu realitzada en el medi aqu~lIil'
com UIl4I experiència diferent que
contribueixi a enriquir el hagatge de
conductes motri us que el nen va ad quirint de manera aparentment e!'. -
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pontünia al llarg deb !'.eu!'. primer!'.
any!'. de \'ida , Sense arrihar a conclu sion!'. dctïnitivc!'., !'. ' a!'.!'.en yalen les línie!'. d'intervcnl' iú per af.l\'orir el que
podríem anomenar el de!'.envolupa ment de les hahilil4lts motrius hüsique!'.aquütique!'. ,

Introducciét
El desenvolupament motor de l'ésser
humà és un procés complex que de termina els canvi!'. en la capacil4lt del
moviment de l'individu al llarg del
seu l'icle vit.11. S'hi veuen implicat!'.,
al seu torn, altres processos més con nets respon!'.ables de part del l'an\'i,
com ara el creixement, la maduració

i e l propi apre ne nt atge qu e. din s e l
marc qu e les influè nc ies he redit üri es
i ambi e nt a ls pe rme te n. modulen e l
compo rt a me nt mo tor de cada pe rso na
e n di fe re nt s mo me nt s de ls se u dese nvo lupa me nt ( fi g . I ). Ex pressades les
coses així. pot se mbl ar qu e e l propi
ésse r hum ü és un s ubj ec te pass iu qu e
pa te ix les es me ntades influ è nc ies que
de te rmine n e l seu co mpo rta me nt. És
necessari ac la rir que la parti c ipac ió
ac ti va de la pe rson a és dec is iva pe r
ta l qu e es vag in produint e ls dife re nt s
efec tes . En a ltres para ul es , com afirma e l professor Aze ma r. ,<l ' ho me
estü fet de l qu e fa».
La psicolog ia evoluti va planteja que el
desenvolu pame nt de la intel·li gència és
un procés compl ex e n què els estímul s
que re p Iï ndi vidu te ne n un paper molt
protago ni sta. pe rò no únic. Pi age t desc riu e l procés d ' adaptació de la conducta com el resultat de dos subprocessos ,
l' assimil ació i l' aco modac ió. que tene n
direcc io ns o posades e n les re lac ions
que l'indi vidu estableix a mb el seu e nto rn. El propi nen és qui construe ix poc
a poc la seva inte l·li gènc ia i desenvolupa totes les seves capac itats quan desplega la seva acti vitat e n e l medi . El
pe nsame nt ne ix de l' acc ió (fi g . 2).
Segons K. Haywood ( 1993). es pot
aprec iar el desenvolupame nt mo tor de
di verses mane res:
I. Aparició de noves habilitat s: de l
no unat tan limitat perquè és un
humà capaç d ' adaptar-se a tots els
medi s.
2. Refin ame nt de l mov ime nt : mill ora
qualitati va (patró de mov ime nt. tècnica). " El refin a me nt de l mov ime nt
te nde ix a produir millo res e n el prod uc te pe rquè l'indi vidu usa la seva
energia més efi c ie ntment».
3. Mill o res en e l resultat: augme nt
q ua ntitatiu (majo r ve loc itat, prec isió. resultat del mov ime nt ). " UI/a
l'eg{ula domillar Ull patró de mOl'iapunts. Edu,o,ió FI,;,o ; Esport< 1997 (48) ]4·46
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Figuro 1. Relació entre els diferents processos implicatsen el desenvol upament
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Figuro 2. El desenvolupament de lo inteHigèncio és producte de lo pròpia acció sobre el medi, l'adaptació és recíproca

melit {/l'allrat pot enca ra millorar el
resultar del 1II00'imellt (p roducte).
Podem atribllir per part d 'aqllesta
/Ilillora al creixement i la /Iladuració del cos i parteix l'augmellt de

.força
resistència» (Haywood.
1993).
4. Adqui sició de combinac io ns d 'habilitats: habilitats senzill es combi nades en complexes seqi.iè nc ies .
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5. Mill or adaptac ió a l'entorn : capacitat d'encaixar o adaptar un mov iment a situac ions ambientals específiques i objectius di fe rent s.
Totes aquestes àrees es poden modi ficar a la vegada o amb certes prioritats
en determinades edats. Per exemple, en
els primers anys predomina l' adqui sició d ' habilitats mentre que en la segona
in fà ncia els avanços són majoritàri ament de ls punts 2, 3 i 4.
Com que són molt s e ls fac tors que influe ixen en aquest procés ens podem
troba r gran variabilitat en e l desenvolupament motor, fins i tot en edats pri merenques. Les influències socioculturals i educati ves apare ixen com a grans
modul adors de l' evoluc ió motriu de
l'indi vidu .
«Podem atrilmir pa ri de la m riahilitat ell el lIil'ell d' habilitats a
l/lla edat crollo lògica dOl/(ula, a la
\'{/riahilita t ell la lIIadl/ració físi ('a. L 'experièllcia i l'ell lOm també
illflu eixell ell el deSell\'o ll/pam ellt
1I/OlO r. Ull lIell ql/e té mtíltiples
0p0rll/ll itats de pràctica és probable ql/e peljèccioll i ulla habilita t a
111 /(/ eda t més prime rell ca ql/e !III
altre ql/e ilO les té. Això sigllifica
ql/e I/li lIell pot esta r relati l'amellt
(II'(///I'at ell l/lles habilitats però 1/0
ell d'a lt res». (Haywwod, 1993) .

En aqu es t mo me nt sorge ixen di versos interrogant s que no són fàc il s de
respondre. Qües ti o ns com ara, hi ha
un dese nvolupament moto r ò ptim ?
Quin és? Co m es pot co ntribuir a
aco nsegui r- lo '), etc. estan encara
llun y d' un a res pos ta un ànime . Poss ible me nt. si recollíss im to tes les o pi nio ns, cada un a de les branques de la
c iènc ia e ns do naria la seva visió parc ia l i no se mpre se rie n co mpl e mentàri es.
Fin s a l'actu a litat. les in vesti gac io ns
sobre e l dese nvo lupament mo tor s' ha
ce ntrat fo na me nt a lme nt e n descriure
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les pautes més comunes de l comportame nt mo to r en re lac ió a mb les difere nts edats c ron o lòg iqu es. Analitzant
les es me nt ades observac io ns, han
sorg it di fe re nt s mode ls teòrics qu e
orde ne n e l procés e n fases amb una
certa j erarqui a, com la pro posta de D.
L. Ga ll ahue ( 1982) , per exe mpl e, que
pl anteja l'ex istè nc ia de 5 ni ve ll s:
•

I a fase dels mov iments re fl exes:
primers mesos.

• 2a fase de ls mov iments rud ime ntari s: primera motric itat voluntària,
abraça fin s el s 2 anys.
• 3a fase de les habilitats motriu s
bàsiques: moviments elementals
(carrera, salt, llançament, etc.) ,
abraça fin s els 6-7 anys.
• 4a fase de les habilitats motrius espec ífiques: moviment s reg its per
unes normes determinades i amb un
criteri d 'èx it cl ar (tècniques esporti ves, per exemple la tèc nica de carrera «circ ul ar» ), fin s els 11 - 13 anys.
• 5a fase de les habilitats motrius espec ialitzades: mov iments superespec ialitzats que requereixen d ' un
entrename nt específic per a la seva
correcta realitzac ió (per exemple, la
tècnica de carrera per a 400 m).
Din s de cada una d 'aquestes fases , hi
ha diferent s estadis de dese nvolupament, cosa que impli ca que l'adapt ac ió és cont ínu a. Ta mbé , po t do nar-se
e l cas de trobar un indi vidu en difere nt s fases simult àni a me nt , segons
les tasques.
En altes paraules , e ncara continue m
se nse respondre la prime ra qüesti ó i
per tant , he m de reco nè ixer q ue e l
nostre cone ixe ment sobre e l dese nvolupament moto r és pu ra me nt es tadísti c . A ixò és , sabe m que la maj ori a de
nens adquire ixe n la marxa autò no ma
en to rn a ls 12,5 mesos, la carrera a tal
edat, e l ll ança ment a tal a ltra ... Pe rò
queda pe r pl anteja r-se si això és e l

mill or, si és e l dese nvo lu pament ò ptim , si pot aconseg ui r-se en un a ltre
mo me nt (abans o després), si pot considerar-se no rm a l e l desenvolupame nt s i no apare ix aquesta habilitat i
si determinada habilitat que es pe rfecc io na per sobre de la mes ura és un
mill or desenvo lupament.

El cas de la natació
Per la seva gran capac itat d' apre nentatge , l'ésser humà po t presentar en e l
seu patrimo ni motor conduc tes ad aptades pràcti came nt a qu alsevol medi .
Fin s i tot, ha reso lt de manera més o
me nys artifi c ial, e ls probl e mes que
pl antegen medi s no naturals pe r a
l' ho me com són e l med i aq uàti c o
l' ae ri , de manera que hi pot despl egar
la seva conducta. Això impli ca e l domini d ' un a sèri e d ' habilitats motriu s
que es de uen adquirir e n e l c urs de l
dese nvolupame nt.
Actu a lment les ac ti vitats aquàtiques
e n gene ral estan adquirint un pro tagoni sme din s de les acti vit ats fís iques
qu e fa la pobl ac ió, de tal ma nera que
la condu cta motriu de nedar se mbl a
fer-se impresc indibl e per conside rar
un desenvolupame nt motor compl et.
La majo ri a de la po bl ac ió infantil
passa av ui en di a per l' ex pe ri è nc ia
aq uàti ca d ' un a mane ra més o me nys
efecti va, amb la inte nc ió pe r part de ls
ad ult s que adquire ixin un s patrons
mo to rs que e ls permetin un cert domini de l medi. Tan in sistentme nt e ns
ha repetit les bo ndats de l'es me ntada
pràcti ca que fin s i tot hem dese nvolupat prog rames espec ífi cs per aplicarlos des de la prime ra in fà nc ia.
Els prog rames de «natac ió per a nadons» han deixat de ser una novetat en
el nostre país i s'ofere ixen pràc ticament en tot l' àmbit territorial amb d ife rents ni vell s d ' acollida. No és estra ny
apunts. Educ.ció fi.ic. i E!porn 1997 148)34-46

trobar en qualsevol rev ista di rigida als
pares joves algun article sobre programes educatius per als més petits.
L' ofert a és sorprenentment àmpli a i
va ri ada (mús ica, lectura, massatge, natac ió, etc.) si tenim en compte que es
dirige ix els nens/es de menys d ' un any.
Els nous pares, desitjosos de donar-li
al seu fill e l mill or, poden arribar a
sentir-se acl aparats dava nt tal allau. Si
atenguéss im totes les o fertes d ' acti vitats, l'horari de «treball » de ls seu nadó
desbordaria, sens dubte, e l seu propi
temps lliure,
Si partim de ls prin c ipi s bàs ics es mentats abans, mo lt s prog rames di rig its a
nadons treuen conclu sio ns excess ivame nt simpl es i poc contras tades. La
premi ssa genera l és: «si s'o fere ix a l
nadó un ambi ent estimul ant. e ls se u
dese nvo lupame nt serà més gran». El
nos tre nen, correctament estimul at
farà més coses i les farà abans de l que
es conside ra norma. I així tro be m que
ac tu alment e l concepte d ' «estimulació precoç» es construe ix sobre la
garanti a absolut a de l' èx it de l nostre
nen a la vida.
Malgrat tot, és necessari recogitar sobre aquesta premi ssa i donar a cada
cosa el valor que li correspon. Si parlem d 'estimulació «precoç» i la comparem amb la situac ió que viuen alguns
nadons, això és , amb una manca quas i
total d 'estímul s fin s que el nen creix i
entra a l' escola, aleshores sí que podem
creure que estem contribuint a un mill or desenvolupament, en el sent it de
ser més complex. Però no podem oblidar que el procés de maduració implícit
en el curs del desenvolupament té un
calendari establert que no s'altera encara que es modifiquin les condicions
ex ternes . Això significa que l' estimu lac ió ambi ental ri ca i va riada afavore ix, dins dels límits maduratius, el desenvolupament motor. En altres paraules , encara que li donem al nadó moltes
hores de pràctica en una pi sc ina no serà
apunIs. Edu,. ,ió Fisi,. i Esports 1997 (48) 34-46

Nedada automàtica (reflex)
Moviments descoordinats (simètrics)
Recerca i domini de la verticalHat
Control de l'orientació espacial (girs)
Moviments alternatius de membres
inferiors (desplaç.)
Autonomia i recerca de l'horitzontalHat
Adquisició de l'horitzontalitat amb
control de la respiració
Control conscient de la motricHat
(tècnica d'estils)

Figuro 3

capaç d 'organitzar una conducta
aquàti ca autònoma fin s que maduri .
Les ac ti vitats aqu àtiques per a la pri mera infànc ia fo rmen un a part es pec ia lme nt atrac ti va de l' ofe rt a de progra mes d ' estimul aci ó precoç. Tots
aqu ell s que pro meten result ats a te rmini fi x o e ns parle n de nataci ó per a
nado ns, es construe ixe n sobre ci me nt s erroni s. I, e l qu e és pitj or, poden ser res po nsabl es de conductes
negati ves cap a l'a ig ua que són apreses de les ma les ex peri ènc ies visc udes pe ls nens abans d 'estar preparats
per afrontar-les . No podem o blidar
que l'alumne que tenim entre mans és
un nadó , les capac it ats de l qu al es tan
come nçant a despertar; les presses
pode n convertir e l so mni gratifi cant
de I" apre nentatge e n un autènti c mal
son.
Tot l' anterior ens porta a pl antej ar una
sèrie de qüestions respecte el desenvolupament motor aquàtic de l' ésser
humà. Abans d ' elaborar programes

d ' intervenc ió s' haurà d 'estudiar i descriure com evoluciona la conducta
aquàtica del nen, quines habilitats motriu s van apareixent i en quin moment.
A partir d 'aquestes observacions, un
cop més, sorgira n les mate ixes qüesti ons: quin és el millor desenvolupament ? Aconseguir «nedar» als 10 mesos és millor que aprendre als 10 an ys?
I si no s' adquireix l'habilitat de «nedar», el desenvolupament motor pot
considerar-se normal?
Ma lgrat e ls treball s rea litzats per auto rs cl àss ics com M. McGraw ( 1939)
sobre e l retl ex natatori o per auto rs
conte mporani s co m e ls d ' Aze mar
( 1974) sobre l'o ntogè nes i de les conductes aqu àtiques (fi g. 3) e l dese nvolupament de les habilitat s motriu s en
e l medi aqu àti c és un a face ta que
manca d'un a in ves ti gac ió tan ex tensa
co m les habilit ats bàs iq ues en e l medi
te rrestre.
Actua lment sabe m que dura nt e ls pri mers mesos ex iste ixen un a sè ri e de
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re fl exes que fac iliten l'adapt ac ió al
medi aqu àti c, que en rea litat j a és
co negut per al ne n atès que hi ha estat
9 mesos . Els mov im ent s re fl exes són
e ls primers mov ime nts carac terísti cs
que apare ixe n e n to t ésser hum à des
del mo me nt del naixe ment. Constitue ixen la forma més senz ill a de la
co nducta motriu que consiste ix e n
res postes motriu s simpl es i ràpides
de caràc ter in volunt ari (no estan sota
co ntro l ce ntral. sin ó pe ls ce ntres cerebra ls inferiors) i exec uc ió inconsc ient. Apareixen in scrit s en e l patrimoni filogenètic de l'espèc ie. per la
qual cosa no depenen en absolut de
l' ap rene ntatge . La motri ci tat reflex a
és un indi cador mo lt cl ar de la salut
del nounat. de la integritat del seu
siste ma nerviós central i de l seu estat
de maduresa.
Alguns dels reflexes de l nounat «útils»
en relació amb el medi aquàtic són els
que figuren a continuac ió:
a. Entre els reflexes primitius, que fins
i tot funcionen durant la gestac ió i
quan ne ixen garanteixen la supervivència de l nou nat:
o e l re fl ex de Moro (també anomenat reflex de caiguda o
d'abraçada) que consisteix en
l' abd ucc ió i extensió de les extremitats. seguida de fl ex ió quan
deixa caure el cap enrera, aj uda
en la primera inspirac ió quan
ne ix i pot ser-nos útil a l' aigua
per tal que e l nadó adopti una
postu ra més oberta que augmenti
la superfíc ie de recolzament i faciliti la fl otac ió.
o el re fl ex d ' Apnea, que bloq ueja
e l pas de la g loti s a tot all ò que
no sigui ai re. Un lactant té garantida la seva correcta ventil ació
als refl exes d 'apnea, deglució,
tos i esternut. De tal manera que
quan entren en contacte les vies
respiratòries amb l' aigua, es de-
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sencadenarà tota una sèrie d' acc io ns de manera re fl exa: breu inspirac ió, bl oq ueig de la g loti s
(que tanca el pas de la tràq uea per
on c ircula l'aire als pulmons) i,
per tant. la respiració. deglució
de l'ai gua que hag i pogut entrar
a les vies comunes (faringe i laringe). Quan surt de l' aigua, tos.
si hagués estat le nt el refl ex i
esternut final per netejat les vies
àrees superi ors.
O el refl ex de Succ ió. que desencadena l'esme ntada acc ió en e lmoment en què e l nen nota el mugró
o qualsevo l objecte semblant
din s la boca . Té una clara funció
d'assegurar la supervivència de l
nounat.
o el re fl ex de Cerca, quan alguna
cosa estimula la cara del nadó,
aquest es to rna per orientar la
boca en aquesta direcc ió. Igual
com l' anterior, asseg ura la correcta alimentac ió del nounat i a
l'aigua, ens pot serv ir per a
l' adopc ió de postures més faci li tadores de la fl otac ió.
b. Entre e ls refl exes locomotors, així
ano me nats perquè s'assemblen als
comportaments dels quals prenen el
nom. Aquests aparenten estar re lac ionats amb les esme ntades acc ions, però apa re ixen molt abans i
desapareixen típicame nt mesos
abans que e l ne n assole ixi les habi litats motriu s voluntàries.
o reflex Natatori , mov ime nt alternat iu de braços i cames si se' I
manté a l' aig ua, descrit per
Myrtha McGra w l' any 1939.
Pe rò aq ues t compl ex mecani sme refl ex es perd , en part , passa ts e ls pri mers mesos de vida i dóna pas a una
motri c itat construïda voluntàri a me nt
per a l' o btenc ió d ' un a finalitat. És e l
pas de l' «ho loc inès ia », motri c itat
controlada pe ls ce ntres arca ics del

cerve ll que respon a les condi c io ns
físiques de l medi , a l'(( ideoc in ès ia>> .
que permet a l'indi vidu e l con trol volunt ari i consc ie nt de la seva condu cta
motri u.
Sorgeixen així e ls ano menats mov ime nt s rudiment ari s que for me n tota
aq uesta part de la mo tri citat que e l
no un at adquire ix durant e l primer any
de vida i que té un gran co mpo ne nt
maduratiu . Són mov ime nts mo lt se nzill s en apare nça. però ex ige ixen la
posada en marxa dels c ircuit s nerviosos que en e l no unat encara estan
desorganitzats. Per ta nt. són un primer pas fonamental: sig nifique n ni
més ni menys que la conqu esta de
l' auto no mi a per part de l ne n. Co mprenen conductes manipul adores o de
coordin ació fina i e l cont rol corpora l
o coordinac ió din àmi ca ge nera l. Són
les primeres ideoc inès ies.
En «sec », la prim era conquesta és
l' aug ment progressiu del to axial (columna vertebral ) que pe rmet que e l
cap s ' aixequi de de l decúbit pro no.
Aquesta acc ió farà que es vag in formant les c urvatures de la column a
que en e l no un at encara no ex iste ixen.
En e l nou nat, aq uesta capac itat és
mo lt limitada (canv ia e l cap de costat) i va mill orant amb e l tem ps: a l
més subjec ta e l cap durant diversos
segons, als dos mesos a ixeca també
e l pit , després apare ix e l suport de ls
ava ntbraços per anar-se este ne nt fin s
que es reco lza no més e n les mans (4
o 5 mesos). Simultàniament apareixen altres habilitats co m ara e l donar-se la vo lta rod ant de decúbit s upí
a prono (entre e l I r i 5è mes), mantenir-se asseg ut amb aj ut (4 mesos) i
asse ure's so l (e ntre e l 6è i 9è mes).
L'arrossegada pri mera i l' «anar a
quatre potes » després constitueixen
les primeres fo rmes de desplaçament
autò nom de l nen, e ncara que alg un s
descobreixen a ltres medis de moure' s, com ara e l rodar sobre si mate ix.
apuIds. EdUlD(ió F~i(D i E,parts 1997148134·46

A l' a ig ua la si tua¡;i ó ca n via substan¡; ialme nt. En primer ll oc no te nim
una superfície sò lida qu e permeti e l
re¡;o lza men t i la constru¡;¡;ió de mov iments a pa nir d ' una pos ic ió d'equili bri en w ntra de la g rave tat. E l medi
aqu àti c o fe re ix reco lza me nts din ümi cs no tan ev ide nt s ¡;om e ls te rrestres que ci ne n ha d'aprendre a uti lit zar. Per tanl. la constru¡;¡;i ó dels
se us m ovimen ts no pot partir d'una
posició estüti¡;a equilibrada, sinó de
l' ad op¡; ió d ' una pos ic ió dinümica
eq uil ibrada que e n e l mó n de la nata c ió a no me ne m « fl o tac ió » ( fi g , 4).
Pe rò e n aq ues t m o me nl. apareix un
no u problema qu e és e l mant e nim e nt
de la ve ntil ac ió per res pi rar.

Figuro 4. Al'aigua, el [ontrol postura I ho de [onstruir·se o partir d'un equilibri dinàmic ol qual anomenem ' flotació'.

La nos tra a na to mia, ¡;om a ésse rs hu m a ns que som i que desenvolupem la
nos tra vid a al te rra , lo¡;a lit za les vies
res piratò ri es a la cara (boca i nas ). Si
a més teni m e n ¡;ompte la mes ura
proporcionalment m ajo r del ¡;a p del
nadó respe¡;te e l se u ¡;OS i, per ta nl. e l
se u pes major, e ns adonarem e l di fíc i I
que pot resultar g arantir la correcta
ve ntil ac ió mentre que inte nta mou re' s a I" aigua. Aq uest problema se
so luc io na adoptant la posició d'estesa s upin a sobre la superfíc ie: però
aquesta és una so lu¡;i ó co mp ro mesa ,
perquè impedeix que e l ne n s ' o ri e nti
e n l' espa i aq uüti c qu a n confirm a e l
se u ¡;a m p vis ua l al sostre de la pi sc in a
a lhora qu e e l separa de l se u ca mp
d 'ac¡;ió mo triu . És cen que te mporal me nt és la millor so luci ó que co nfo rma (da línia de so rtida », ja que és un a
posició e n eq uilibri dinümi¡; i que a
més es pot mante nir inde finidam e nt.
Pe rò, co m s' ha de construir una co nducta motriu o ri e ntad a s i es té «bl oq uejada » la primera font d'info rmac ió que és la vista ?
A les nostres o bservac io ns, ig ual com
ha desc rit Aze mar, he m pogut comprova r com és el propi nen qui a mes ura
que progressa la maduraci ó, tre nca
apunts. Ed,IO'ió Fi,i,o i Espart, 1991 (48) 34-46

Figuro 5. Amesuro que el nen progresso en el seu desenvolupament motor, trobem uno negativo o adoptar
lo posición d'esteso supina. El nadó fa grans esforços per aixecar el [Op.

aquesta situac ió « ideal» d'equilibri so-

temporalment resolta g rü¡; ies a l'apnea

bre I" esq ue na per col·locar-se e n estesa

i se rü aquesta qui e ns marqui e l límit

prono i, mitjançant acc io ns de braços i

d 'actuaci ó de l ne n a l'aigua (fi g. 6).

cames, pe r aco nseg uir una fl otac ió

Mentre e l nadó no tin gu i força sufi¡;i e nt

dinümica i una propulsió o ri e ntada ( fï g.

per aixecar e l cap alhora que s 'impul sa

5). La qüestió de la ve ntilac ió queda

a mb e ls braços i les ca mes o descobreix
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FíSICA

Figura 6. Si mantenim la respiració bloquejada, els desplaçaments en estesa prona apareixen aviat

Figura 7. Si ajudem lo flotació amb lo major varietat de situaciones possible, el nen potdesenvolupor la
seva activitat durant el temps que li interessi

la poss ibilitat de ventilar girant e l cap
lateralment. no serà tota lment autònom
en e l medi aquàtic.
Mentre s' aconsegueix generar aquestes forces necessàries per poder emergir les vies respiratòries, es pot oferir
al nen algun material auxiliar, la finalitat del qual és permetre una autonomi a d'acció major que la que permet la
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durada de la seva apnea. D' aquesta forma, facilitem l'acci ó del nen que, així
com succee ix al terra que es recolza en
e ls mobles per començar a caminar,
utilitza els suports que li ofereixen e ls
diferents material s per desplegar la
seva activitat a l'aigua (fig. 7). És necessari subratll ar que l' objectiu de
qualsevol material ha de ser precisa-

ment el que acabem d'exposar. això és.
faci litar l'acc ió de l nen... però en cap
cas, ha de substituir-la. Tot materi al.
que per si mate ix manté la fl otac ió d' alguna manera. està impedint al nen descobrir-la.
Amb la pràctica. van apare ixent tota
una sèrie d ' habilitats motriu s bàsiques.
El terme «bàsic» significa que són habilitats comunes a tots e ls indi vidus.
que filogenèticament han permès la superv ivència de l' ésser humà i que són
fonament de posteriors ap renentatges
motrius (acti vi tats més complexes). Es
classifiquen en locomotrius i manipuladores i engloben tots aquests mov iments que pode m observar en qualsevol nen sa quan juga lliure ment: marxa,
carrera, salt , gir. ll ançament , recepció.
etc. Totes e lles. s'adquire ixen durant e l
que hem anomenat primera infància.
sempre i quan e l nen tingui l' oportuni tat de practicar-les. Segons Azemar.
aq uesta posada en marxa de l'activitat
ideoc inètica està també condicio nada
per l'entorn soc ial , això és, apare ixen
aq ue lles habilitats bàsiques que s' uti litzen en l' entorn soc ial de l nen.
A l'aigua podem identificar com a habilitats bàsiques tota una sèrie d'accions (fi g. 8). En primer lloc, controlar
la respiració de tal manera que només
s'inspiri quan les vies respiratòries estan fora de l' aigua, mentre que r espi ració haurà de fer-se quan se submergeixin la boca i e l nas. No es tracta
només d'ev itar empassar aig ua, sinó
d' aj ustar les necessitats ventil adores a
les característiques espec ial s de l medi
aquàtic en les condicions que resultin
més econòmiques per a l'organisme.
Ja hem suposat que un lactant té garantida la seva correcta ventilació gràcies
als refl exes d' apnea, deglució. tos i esternut, de tal manera que, quan entren
en contacte les vies respiratòries am b
l' aigua. es desencadenaran tota una
sèrie d'acc ions de manera refl exa. Però
aquest complex mecani sme refl ex es
apunIs. EdU<D<ió Fi.i,. i Esparts 1997 (48) 34-46

pe rd e n pa rt passat s e ls prime rs mesos
de vida i s' ha d' apre ndre a cont ro lar
vo luntàri a me nt la ve ntil ac ió. Això suposa que el nadó ha de cont ro lar el
bloque ig res pi rato ri sota l' aigua. o bé
apre ndre la mecànica d'inspirar fora i
espirar dins. com ho fan e ls nedadors.
S i te nim e l co nt ro l res pira to ri. j a tenim e ls c ime nt s de l' edifi c i. A ra
s 'ha n d ' aixecar e ls p isos a pre ne nt e l
qu e a no me ne m habilit ats bàs iques
aqu à tiques: equilibra r-se (s urar ).
ca nvia r de pos ic ió (g irar o vo ltejar).
des plaçar-se e n supe rfíc ie (neda r ) o
e n pro fundit a t (bu ssej a r ) i manipul a r
o bj ectes (agafa r. ll e nçar). A més.
a pre ndrà a e ntra r (ca pbu ssades) i sortir (e nfil a r-se) d 'aquest medi. qu e e n
real i ta t són ha bi Iitats mi x tes e ntre terra i aig ua. atès que co me nce n i acabe n e n med is di fc re nt s .
Es trac ta d 'asso lir e l que podr íe m
a no me nar «a uto no mi a aqu àti ca » a
través de l procés d ·apre ne nt atge.
A ixò s ig nifi ca e n conc ret qu e e l ne n
és capaç d' en trar a l' a ig ua. recó rre r
un a di stà nc ia i to rn a r a sortir pe ls
se us pro pi s mitjan s i se nse e l s upo rt
mate ri a l a uxili ar. La lo ngi tud de la
d istà nc ia reco rreg uda de pè n al prin c ip i de la capac itat de mante nir l'apnea. pe rò qu a n el ne n g uan ya e n
fo rça. de ta l ma ne ra que les seves
acc io ns pro pul s ives li pe rme te n tre ure e l cap pe r ve ntil ar. aquesta di stà nc ia es po t a na r inc re me nta nt prog ress iva me nt. En o bse rvac io ns rea lit zades pe l pro fessor Azema r. e l prime r
ni ve ll és assolit cap e ls 20 o 24 mesos
e n ne ns qu e ha n co me nçat e ntre e ls 6
i 12 mesos i ha n seg uit un prog ra ma
se nse contrate mps. En observac io ns
persona ls. e l segon ni ve ll apare ix
qua n e ns a prox ime m als tres anys
(e ntre e ls 33 i 36 mesos) .
Aques ta a uto no mi a aqu àti ca impli ca
totes les à rees de la co ndu c ta i no
no més as pec tes mo to rs . El compo rt ame nt de l ne n va g ua nya nt e n indeapuIds. Edu,. ,ió Fili,. i Esports 1991 (48) )4·46

H ABILITATS AQUÀTI QUES BÀ SIQUE S:
EQU ILI BRAR-SE (SURAR )
CANVIA R DE POS ICiÓ (GIRAR , DO NA R EL TO MB)
DESP LAÇAR-SE ("NE DAR" BUSSEJAR)
MANI PULAR OBJECTES (AG AFAR, LLENÇAR)

Control de la respiració

H ABILITATS MIXTES (TERR A-AI GUA ):
ENTRAR A L'AIGUA (CA PBU SSA DES )
SORT IR DE L'AIGUA (EN FILAR-S E)

Figuro B. Habilitats bòsiques aquàtiques

pe ndè nc ia. soc ia bilit a t. val e ntia i cerca ac ti va de les seves poss ibilit ats e n

d ' exec uc ió de te rmina ts que perme te n
un re ndime nt conc re t.

re lac ió amb e l med i. A mb e l do mini
de totes aquestes ha bilit ats. e l nostre
ne n és un pe rfec te a mfibi . i pode m
es ta r seg urs de qu è di sfrut a rà de l' a ig ua i serà més fe li ç .
Des prés j a vind ra n e ls te mps. si e l
vol. d' e nse nyar- li unes tèc niques de
nedar es pecífiqu es a les qu als a no mene m «es til s » o qu a lsevo l a ltre es po rt
aqu àtic (na tac ió s in cronit zada. waterpo lo. sa lva me nt es po rtiu . na tac ió
a m b a le tes . sa lt s. e tc . l. A partir
d 'aques t mo me nt. este m parlant
d ' habilit a ts mo triu s espec ífiques uti lit zant la no me ncl atura de G all a hue .
Aqu est tipu s d'habil itats ex ige ix un
e nse nya me nt . és a dir. un a pràc ti ca
s iste matit zada a mb un s reque rime nt s

Programes cl'intervenci
a l'aigua
Una vegada te nim e l cone ixe me nt. e ncara que sigui poc profund . de com és
el desenvolupa me nt moto r e n e l med i
aqu àtic a rriba e l mome nt de plantej arse com interve nir.
Un ma rc de re fe rè ncia pe r a les ac ti vit ats aqu àtiques e n la primera infà nc ia impresc indibl e . des de l me u punt
de vista. és l' Educac ió fís ica de base .
Du ra nt e ls prime rs anys de vida. l' ac ti vitat motriu de l ne n ha d ' aco nseg ui r
co nfi g urar e l se u esque ma corpo ral.
es truc tura r l' es pa i i coordin ar- lo a mb
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e l te mps . El dese nvo lupame nt de l que
ano me ne m habilitats mo triu s bàs iques és e l res ult at d 'aquests èx it s.
Simult àni ament en l' àmbit a fec tiu es
recorre un co mplex ca mí que parte ix
de la simbi os i amb la mare i acaba
amb l' a ut ono mi a re lati va i les re lac io ns amb e ls a ltres adult s i nens: i e n
l' à mbit cog nitiu , arribem fin s a la
capac it at de re prese ntac ió simbò li ca
amb l' adqui sic ió de l ll e ng uatge i
l'e ntrada en I" estadi preoperatiu (Pi aget).
Mitj a nçant e ls dos processos bàs ics
que cau sen e l canvi (e l desenvolupament = cre ixe ment + maduraci ó i
aprene ntatge) , la motricitat de l'ésser
humà presenta un s patro ns més o
me nys ge nerals que van des d 'a ll ò
més simple al més compl ex i es re ge ix e n tot mo me nt per un criteri
d ' adaptac ió a l medi . E l qu e ll a si g ui
lI ecessari. no ap a r eixerà en el cu rs
del desell l'ol up am enf mofo r . Un ne n

po t considerar-se pe rfec tament «norma ),>, e ncara que no ting ui habilitats
aqu àtiques , pe rò la seva capac itat
d' apre ne nt atge tan àmplia li permet
arribar a do min ar l' a igua, de mane ra
que ampli a les seves poss ibilitats de
movi me nt i e nrique ix, en de finiti va,
e l se u desenvo lupame nt mo tor.
La meva fita fin a l amb l' ex peri è nc ia
de l'a ig ua és c rear la poss ibilitat de
co mpartir un s mo me nts de fe li c itat
entre e ls pares i e l nen descobrint un
medi que no és es pecífi c de l'ho me,
pe rò que pot arribar a do minar. No es
trac ta de nedar, j a que implica unes
tèc niques que requere ixen d ' un e nse nya me nt-apre ne ntatge es pec ífic.
No es trac ta e n cap mo ment de batre
marques o d' ensini strar nens pe r demostrar a lg un a cosa. L'ex pe ri ènc ia
ha de ser, abans que res, educati va i
s' ha de recordar que e l pro tago ni sta
és e l nadó. No es trac ta d 'ensenyar a
nedar, ni ta n so ls es trac ta de gara ntir
la supervivènc ia d ' un ne n que pot
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caure a I" a ig ua, ni es trac ta de condi c io nar la co nducta de l nadó, sin ó que
apre ng ui a do nar res postes adaptades
a situac io ns noves. D' acord amb
l'opini ó d ' Aze mar, no es trac ta d' es te reotipar la conducta motriu de l ne n,
sinó d 'enriquir-la mantenint la seva
pl as tic it at.
Per aconseguir aq uests objectius tan
ambiciosos, un aspecte que considero
fo namenta l en e l desenvolupament
motor de l medi aquàtic és prac ticar la
pedagogia de l' èx it. És a dir. afavorir
sempre les ex periènc ies positi ves, per
a la qual cosa s' han de te nir present s
as pectes tant físics (te mperatu ra, profunditat, etc.), com psíquics (ambie nt
tranquil en presènc ia d'ésse rs coneguts, preferentme nt e ls pares). Difíc il ment un nen que sent fred voldrà tornar
a l' aigua o pitjor encara, un ne n que es
ve u arrancat dels braços de la seva
mare per alg ú que no ha vist a la seva
vida i a sobre té un cap estrany (l'ús de
la gorra de bany és obli gatori a les
pi sc ines, ai xò pot ser un e lement que
espanti e l nen), tindrà la suficient seguretat com per centrar la seva ate nció en
allò que l' envolta.
A I" ho ra de di sse nya r un prog rama
d ' intervenc ió, s' han de plantej ar
múltipl es qüesti o ns a l vo ltant de tots
e ls as pectes que hi estan impli cats:
pe rò dos e leme nt s són determina nt s
de to ta la resta: què vull fe r? I a qui
va diri g it ? En a ltres paraul es, s' han
de tenir cl ars e ls o bj ect iu s i ad apt arlos als a lumnes .

Els nadons com a alumnes
L'alumne menor de tres anys és poss ible ment l' exemple més clar de continu
canvi en e l desenvolupament. Pràc ticament cada setmana e l nostre petit ens
sorprèn amb noves adqui sicions o mod ificacions que en a ltres edats reque-

re ixen mesos o anys . Treball ar amb
nadons proporciona la possibilitat de
meravellar-se de la capac itat d' aprenentatge de l' ésser humà.
El desenvolupament segue ix una direcc ió marcada per unes lle is generals:
Cefal ocaudal i prox imodi stal. L'organitzac ió neuro motriu segue ix una d irecc ió descendent a partir del s segments centrals i propers al cap, cap als
segment s perifè rics. A més d 'aquestes
observac ions, hi ha una carac terística
fo namental: uniformitat-indi vidua litat
del desenvo lupament. Tots e ls nens,
pe l fet de ser-ho , presentaran uns caràcters comun s, bé per la w nstitució
genètica (p. ex. el fe notip d'una raça) o
per les intluènc ies ambie ntals (p. ex .
e ls mode ls d ' una cultu ra). Però, malgrat aquesta uni fo rmitat del desenvolu pament. és possible detectar grans variac ions dins e ls límits de la normalitat.
Quan treballem amb e ls nadons, aquesta idea ha de quedar mo lt cl ara, sobretot
pe ls pares : cada ne n és diferent i segui rà un procés d 'aprenentatge indi vidualitzat. Ca l ev itar les comparac ions amb
altres ne ns i valorar les adqui sic ions
pròpies i comparar-les únicament amb
les que aquest mate ix nen teni a en moments anteriors. Excepte que ex isteixin
comportaments mo lt allunyats de l qual
ano mene m normal. he m de respectar e l
ritme personal de cada nen.
El procés de creixeme nt no és constant
i tampoc és lineal, sinó que tende ix a
aconseguir un adult proporcionat: e l
cap dobl a la seva mida, e l cos la tripli ca, e ls braços la quad rupliquen i les
cames la quintupliquen. El creixement
a aquestes edats comença sent mo lt
ràpid i es va rellentint i és e l siste ma
nerv iós e l més avançat.
La LOG SE proposa una organit zació
de l sistema educatiu espanyol que comença per l' etapa d ' «Educac ió in fa nti ),> que abraça de ls zero als sis anys
d 'edat di vidida en dos cicles: de 0-3 i
3-6. En tots aquests anys, trobem grans
apunIs. EdU(O(ió fi.;," ; Espor1s 1997 (48) 34-46

canvis en e ls nens que ens obli guen a
d ife renc iar per grups més homogeni s
(fi g. 9).
Un pri mer grup seri a e l noun at o lactant (primers mesos de vida). En
aquest breu pe ríode no recomane m
parti c ipar en ac ti vitats aquàti q ues organit zades fo ra de la ll ar, pe rò sí se li
ha d 'o ferir el cont ac te d iari amb l' a igua, per a la qu a l cosa proposem un
programa personalit zat al qu al anomene m «vivències aqu àti q ues » i qu e
co nsisteix e n ex pl orar e l medi aqu àti c
utilit zant l' e nto rn de la banye ra fa mili ar.
En segon ll oc, estari a e l nadó (al voltant de ls 6 mesos) . De pene nt de l
creixeme nt i madurac ió, cada nadó
estarà preparat per ac ud ir a un ús
co l·lectiu en un mo ment dete rmin at.
La primera tand a de vac unes pot considerar-se un punt de refe rència
orient ador q ue e ls pares hauran de
valorar conj unt ament amb el se u pediatra. En aq uests mo ment s, malgrat
q ue e l nadó ja no està a l' interi or de
la seva mare, encara depè n d 'e ll a
afectivame nt. Per a aq uesta etapa.
parl em d ' un a cont inuït at entre l' experi ènc ia q ue comença a casa i q ue es
tras ll ada a la pi sci na.
El tercer gru p el fo rmaria la categoria
de nen petit (al voltant dels 2 anys). Si
ens aj udem de les etapes que identi fica
Piaget, des del punt de vista del desenvolupame nt de la intel·li gènc ia i de les
etapes del dese nvolupament motor
proposades per Gallahue. podem situar
al voltant de ls dos anys el començament d' una nova etapa que podríem
anomenar «nen petit»? Ens trobem davant un ésser capaç de parl ar, de desplaçar-se i manipul ar objectes amb
bastant desimboltura. Les d ife rènc ies
amb un nadó, tant qualitati ves com
quantitati ves, són més que sufic ients
com per oferi r un trac tament diferent.
Malgrat tot. l' entorn fa miliar encara
representa un punt de referènc ia fonaapuzds. EdUlo,ió flli,o i Esports 1997 (48) 34-46

AGRUPACIÓ DELS ALUMNES
NIVELL O. Nounats
(primen mesos)
NIVEU I . Nadons
(a partir de vacunació)
NIVEU n . Nens petits
(amb domiui de la marxa)

NIVEL m . Preescolars
(al voltant de 3 anys)
Amb criteri de flexibilitat

Figura 9. Agrupadó dels alumnes per nivells

mental, per la qual cosa ambdós progenitors tenen un paper molt im portant en
e l programes aquàtics.
Finalment tindríe m el nen preescolar
(al voltat de ls 3 anys). Són nens de tres
o més anys integrats en un sistema
soc ial encara més gran que, a través de
l' escola, ampli a les relacions personals
a la vegada que e l desenvolupament de
l'indi vidu enfo rteix progress ivament
la seva autonomi a.
És mo lt tri st que en la nostra superespec ialitzada societat amb el seu hiperacce lerat ritme de vida algú hagi d ' ensenyar-nos als pares a jugar amb el
nostre fill nou nat per aconseguir que
es converteixi en un ésser humà perfecte. Per a moltes persones un nounat és
un ésser estrany, pràc ticament incomprensible i am b una carac terística comuna: alteren totalment e l nostre ritme
de vida. Malgrat tot, aquest petit ésser
és un gran sav i que no desaprofi ta cap
oportun itat d 'aprendre aprofi tant al

màxi m totes les seves experiències.
Tardarà algun temps en comportar-se
com una persona, però anirà adaptant
la seva conducta en harmonia amb e l
seu entorn .
A aquestes edats e l vinc le mare-fill és
la unitat fo name nt al d ' acc ió. El ne n
necess ita la fig ura de la seva mare per
in ves tigar el món que l' e nvo lt a. És
com la base des de la qua l es rea lit zen
e ls primers vo ls de reconeixe ment
que , poc a poc, va n prolonga nt la seva
durada. Però e ls ne ns semp re necessiten el suport matern , a vegades només de la mi rada pe r rea lit za r les seves ex pl orac io ns (fi g . 10) ; és e l seu
punt de referè nc ia. La fo rt a lesa
d 'aquest vincle afectiu té posteri orme nt una conseqüè nc ia que pot sembl ar contrad ictòria. Els ne ns seg urs
són més inde pendent s i dese nvo lupe n
mill or e l seu afa ny in vesti gador que
tan útil li se rà e n la seva educac ió.
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Pe rò no s' ha de confondre aquesta
relació amb la sobreprotecció que a
l'ai g ua és més freqü ent per la por que
Ii te ne n e ls adult s, sobretot s i e ll s no
sabe n nedar. El paper de la mare és
in s ubstituïbl e, perquè constitue ix la
primera re lac ió soc ial de l ne n, Si
aquesta re lac ió es ron amenta e n la
confian ça i la llibert at. e l nadó anirü
g uan ya nt progressivament la seva autonomia , a mes ura qu e aco nsegue ixi
e ls seus èx it s a l'ai g ua , La mare que
reco lza l' ex pe riè nc ia, que anima e n la
rece rca, que consola da vant les e rrades i aplaude ix e ls tri o mfs, està ajudant que e l se u fill do mini e l medi de
manera natural.
Mo lt s textos re latiu s a aquest te ma
dediquen gran part dels se us co ntin g uts a l' es tudi de ls diferents tipus de
pares i la seva capacitat pe r co l,laborar e n l' ex periència aquütica de l
nadó. Crec que aques ta no és la qüesti ó, se nzillament perquè per al nadó
aquests só n e ls se us pares i no e ls pot
ca nviar. Aquesta és una rea litat que,
exce pte e n casos ev ident s de maltrac tame nt s en e ls qual s inte rvé la ll e i.
he m d'acceptar. A més, he m de reco nè ix e r que seria un debat mo lt
co mplex dete rminar quin s són bons i
ma ls pares i, sobretot. qui hauria
d'avaluar-ho.
Per tant. si considere m e l desenvolu pament pe rsonal de cada ne n en conc ret, e l professor de natac ió haurà de
pl a nteja r-se fins o n ha d'intervenir
directament o fer partíc ips e ls pares .
En líni es ge ne rals, la meva opinió
personal nascuda de la meva experi ènc ia directa com a direc to ra i professora d'aques t tipu s d 'ac ti vitats i
també de la meva ex pe ri ènc ia co m a
mare de nado ns que hi han parti c ipat,
és que s' ha de començar per un sol
proge nito r (prefe re ntment la mare)
per passa r després a tot s dos simul tàniame nt i, a mes ura que les relac ion s amb altres adults i altres ig ua ls
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Figuro 10. En els primers moments, lo (oHoboroció de lo more és imprescildible

van assentant-se, inde pe ndit zar l'ac ti vitat de l ne n de la de ls se us pares de
ma nera que arribe m a l'auto no mi a
compl eta . Excepte e n la prime ra etapa de ban yera famili ar, e l profess iona l de la natac ió desenvolupa un paper cl au i de gran ditïcultat, ja que ha
de diri g ir l'acti vitat de l nen integrant
e ls pares . La co muni cac ió contínua
e ntre aqu es ts i e l professor es converte ix així e n un factor de te rminant pe r
a l' èx it de l'acti vitat.

Conclusió
E l nen meno r de cinc-sis anys és un
ésser amb un potencial d ' aprenentatge enorme que es manifes ta en la
plasticitat de la seva conducta, capaç
d 'adapt ar-se a les més va ri ades condi c io ns físiques i cos tum s socials. És
un a lumne que està e n una fa se «sen sible » que he m d' apro tït ar. ja que e ls
aprenentatges qu e aq uí te nen ll oc són
fàcilm ent asso libles i ro rtame nt consolidats. Pe r desco mptat. es podran
aprendre coses des prés d' aquesta

edat. pe rò l'adquirit fins aquest mo ment serü la base de la qu a l partire m :
una base po bra limita/ difi culta les
possi bi Iitats posteriors.
Per fer rea litat aquests programes especia ls d' ac ti vit ats aq uàtiques que
demanda la soc ietat e n ge ne ral. fa
falta un professorat amb formació específica. Ja no es tracta d' e nse nya r a
nedar: este m parlant d' educar des de
la prime ra infà ncia e n e l medi
aqu àti c , contribuint a l dese nvolupame nt d'aquest nadó amb l' es pe ran ça
d'enriquir-lo.
Un programa d'activitats aquütiques
pe r a la prime ra infànc ia ha de tendir
cap a la co nsec uc ió de l' auto no mi a,
de manera que permeti que cada ne n
descobre ixi i consolidi e ls patrons
moto rs que Ii permeten despl ega r la
seva activitat a l'ai g ua a mb èx it.
Aquest procés ha de ser un ve rtader
apre nentatge e n e l qua l e l propi nen
diri geixi i organi tzi la seva conducta
i no un condi c io name nt de respos tes
que s 'auto matit zen pe r garantir la s upervivè nc ia .
Com les capac itats inicia ls de l nadó són
mo lt limitades, cree m situacion s interapuzds.EdUCD<i6 fÍ1i(D i E!jIDrtl1997 (48) 34·46

mèdies (uti litze m te mporalme nt suports manual s. material auxiliar. etc .)
com a pro bl e mes que ha de reso ldre. La
pràuica variada. segons la teoria
d' Aprenentatge Motor d ·Schmidt. perme trà que el ne n construeixi esque mes
d ' acció cada cop més elaborats. És impurtant que aquest procés sigui un descobrime nt personal (que inclou la imitac ió directa o diferida) i no la repetició
imposada de patron s ad ult s més o
me nys adaptats que. d' altra banda. e l
ne n me nor de cinc anys no està e n
condi c ions de copiar. pe rquè només té
un cont ro l incipi e nt sobre la seva motri citat segmentària .

rOl'AClo. J, ( l'IXO): Nada r ml/e.' de " I/e/(/r: lo.'
I/i,;m (//!{ihim . Madrid . Paraninfo.
rR¡\N('o. P y ¡\ \' A ~~O. r . ( l'IXO) : N""''';';I/ :

Un programo d'octivitots oquàtiques
per a les primeres edots ho de ser un
projecte educatiu complet centrat en
el vertoder protagonisto que és el
nodó, omb les seves copocitots
potenciolment iI·limitades.
Ho de ser un projecte ombiciós en el
sentit que contribueixi a enriquir-se
el desenvolupament infantil i
serveixi, en definitivo, per fer
«personetes» més lliures.
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Luis Antonio Ramos Mondéjar,
Uicenciat en Oències de
l'Activitat Fisic i l'Esport
Universitat de Granada.

ANÀLISI DE LA INVESTIGACIÓ
EN EDUCACIÓ FÍSICA:
UN ACOSTAMENT CONCEPTUAL
I UN EXEMPLE PRÀCTIC
D'UN MODEL INTEGRAL D'INVESTIGACIÓ
EN L'ENSENYAMENT

Abstrad

Paraules clau: investigació
quantitativa, investigació
qualitativa, mètodes quantitatius, mètodes qualitatius, in vestigació integral,
in vestigació-acció.

11/ (his l'resen ( wor/.: we (ry. in (h e jir.l'( place. fO al/aly~e (h e different charac(eris(ics
(ha( research il/ phv.I'ical educ{/(ion ha ve had a( (he moment ofcoll.l'idering i( wi(h
filll scien(i/ic signijicance.
In (h e .l'ecol/d place. we have (ried ((J dejine. charac(eri::.e and extraU (h e possible
adval/tages al/d di.l'adval1fage.l' (ha( (h e (wo 1I10S ( usual perspec(i l'es have. frolll
which we have (ried (o s(ud)' (h e physical- educa(i ve phel/omel/a : we refer (o
qua ntitative research in cOI/(ras( (o qualitati ve researc h.
We (hink i( would be more logical (o refer (o quantitati ve me thods al/d qualitative
methods. usil/g indiscrimin(/(ely all (hose (ha( adap( belfer (o (h e charac(eris(ic.I'
and in(rin.l'ic necessi(ies ofour resewTh. 8o(h approaches mus( complem en ( each
o(her and are fO(ally necessaryfor a correct al/alrsis of(he processes of(eachinghea ring.
Finally we propose and in(mduce an in(egral model (!f resew 'ch in (eaching
charac(e ri~ ed hy bo(h appmaches being complelll entarr al/d by (h e use of im(rumel/(s (ypical (!{bo(h perspecti ves: al/d showing as an example .l'ome resew'ch by
De Villar F. (/nd Ramos L. ( 1992) on " Th e evalua(ion o/P .E. in Secondary Schools:
Teachers belief\' and prospec(s for (h e RefOlm ".

Resum

En el present treball , pretene m, e n pri mer lloc, analitzar les dife rents caracterit zac ions que ha ting ut la in vesti gació e n la Educació física a l' hora de
apunIs. Edu,a,i6 Fi.ka i Espart< 1997 (48) 47·52

considerar-la amb un ple signi tïcat
científic .
En segon lloc, hem inte ntat de tïnir.
caracte rit zar i extreure els possibl es
ava ntatges i inco nve nie nts que te ne n
les dues pe rspectives més usual s des de
les qual s s' han pre tès estudiar e ls
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fenòmens fisicoeducatiu s; e ns referim
a la ;'ll'estigació quantitl/til'a i e n contrapos ici ó seva. a la in vestigació qualitati va.
Pensem que e l més lògic seria entendre u-ho com a lIlètodes qUl/lltitatius i
mètodes qualitatius, utilitza nt indisc ri - .
minadame nt to ts aq ue ll s que més
s'adaptin a les carac te rístiques i necessitats intrínseques de la nostra investigac ió. Ambdós e nfocame nts han de
comple me ntar-se i són to ta lme nt necessaris pe r a una a nà li si correcta dels
processos
d' e nsenya me nt -aprene ntatge.
I per últim. propose m i do ne m a
conèixer un model il/tegral d'in vesti gac ió e n l' e nsenya ment caracterit zat
per la comple me ntaritat d 'ambdós e nfocaments i per l'ú s d ' instrume nts típics d' a mbdues perspecti ves i apo rte m
com a exe mpl e una investi gac ió po rtada a te rme pe r De l Vill ar. F. i Ra mos.
L. ( 1992) referida a «L'avaluac ió de
l' educac ió fís ica a EESS : c reences de ls
professors i ex pectati ves davant la Refo rm a» .

Anàlisi de l'estatus científic de
la investigació en educació
física: planteiament del
problema
Durant l' últim a dècada, s' ha disc utit e n
g ra n mesura sobre la poss ibilitat de
conside ra r e ls fenòmens educatiu s, i
amb e ll s e ls lï sicoeducatiu s, amb un ple
sig ni fi cat c ie ntílï c.
Ha n estat mo lt variades les caracterit zacions que han rebut les Ciències
humal/es a l' ho ra de conside rar-les
com a ve rtaders sabe rs c ie ntílïcs (Palop, 1983 : Díaz, 1988: Gime no, 1983).
Hi ha teories que ha n negat la possibi litat d' ex istè nc ia de les "Ciè nc ies Hu ma nes" com a ta ls.
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A ltres les han conside rat com les úni ques c iè nc ies.
Khun . e n la seva «teoria de les revolu c ions c ie ntífiques», e ns aporta un estat
pre paradi g müti c per a les c iè nc ies soc ia ls i. mitj ançant e l qual. hauríe m
assolit e ncara aquest estatu s c ie ntífïc .
I per últim , pode m fe r re fe rè nc ia a Vi cente M . ( 1988), qui basa nt-se e n les
inte rpretac io ns de Bunge , concl o u que
« .... les ciències humanes i amb e ll es les
c iè nci es de l' educac ió física són c iències e n e l més ampli sentit de la paraul a
i ho són pe rquè procede ixe n d'acord
amb e l mè tode c ie ntífic. Però. compte.
pe rquè això no sig nifica que ope rin
idènticame nt a com ho fan les c iè ncies
fo rma ls, sinó que el mètode cient(lïc
cal que sigui entès, l/O COII/ UI/ COl/j1l1lt
infaf.lible de regles que cal seguir, sil/ó
com uI/a actitud dm'al/t la realiwt que
opera a tra l'és d 'uns mètodes especials, cl/racterístics i propis delI/ astre
coneixemen t».
A ning ú se li escapa el caràcter mll/tidisciplinar de les c iè nc ies de l'ac ti vita t fís ica i l' espo rt : la il/I'estigaciú
purament expe rim ental (que, pe r descompt at. no re butge m ) té cabuda e n
les di sc ipline s co m la Fisiologia. la
Ps ico logia, la Bi o mecànica, \' Ergono mi a. e l Re ndime nt Esportiu. e tc .
Pe rò nosaltres e ns preg unte m : és procede nt i lògic aplicar la in ves ti gac ió
ex pe rime ntal e n \' à mbit fisicoeducatiu ? Són susceptibles de qua ntificac ió to ts e ls fe ts, s ituac io ns i interacc io ns que s uccee ix e n a l' aula? Quin
sentit i quina va lide sa té ge ne ra lit zar
les conclusions ex tre tes de la nostra
in ves ti gac ió a a ltres contex tos?
Aquests inte rrogants s 'ha n inte ntat respo ndre sempre des de dos punts de
vista be n difere nc iats i de limitats: UI/
enfocament qual/tiwtiu (o mètode expe rime ntal o perspecti va de comprovac ió d ' hipòtes i) i UI/ en{ocalllellt qualitatiu ( o mètode desc riptiu o perspectiva d ·ex pl orac ió).

A continu ac ió, inte ntare m de finir i carac terit za r bre ume nt cadascun d' e ll s i,
a la vegada, e ns servirà pe r justilïcar la
tel/dèllcia il/tegral que nosaltres propose m per in vesti gar ell i sobre l 'ellse
l/ \'lI me/Il.
L 'el/j(Jcamel/t qual/tiwtill es carac terit za ria perquè (Gimeno. J. i Pé rez , A ..
1983 ; Wittorck , 1989):
Només es te ne n e n compte e ls
fenòmens que es pode n o bserva r i que
són susceptibles de mesura, control i
anà li si ex perime ntal.
Es formulen hipòtes is a mb la finalitat
que es pug uin ge neralit za r a altres poblacions,
Intente n ve rifi car una teoria,
Els instrtllllellts que utilit ze n són: eI/ questes, qiiestiol/aris, obsen 'aciú sistemàtica, correlació de l'oriables, experim el/ ts ml/l/ ipuladors, lI1e flll/n àl isi,

etc.
L 'el/júcament qua!iwtiu es carac terit zaria pe rquè:
re nunc ia a l'aplicació de mè todes
qua ntitatius.
no preté n ge neralitza r e n cap mome nt.
sinó que és partidari del «subjecti visme » implícit e n to ta investi gació ,
preté n ge ne rar teori a, però no ve ri fi carIa (crea e l coneixement. no e l descobre ix).
i per últim . els il/ strum el/ts que uti lit za só n: estudi de casos, il/vestiga ciú l'l/ l'a cció, anàlisi d e diaris i el/¡revistes, anàlisi selll àn tica, record
estimulat, etc.

Enfocament quantitatiu vs
enfocament qualitatiu:
iustificacions per a
l'acostament cap a un model
integral
Però, pe r què he m de situ ar-nos e n un
ex tre m o un a ltre per pode n in vesti gar
e n l' e nsenya me nt ? Per què no pode m
apurds . Edu,O!ió fisi,o i hpo'" 1997 (48) 47·52

utilit zar e l millo r d'ambdós e nfocame nts a favor d'una millora de la qualitat in ves ti gadora e n educac ió? I e l que
conside re m e ncara més impo rtant : no
seria més lòg ic. posats a fer separac io ns. e nte ndre ambdós e nfocame nt s
com a lIIètodes qu(/Ii{(/tius i lIIètodes
qU(/lIti{(/tius. e n lloc dïn ves tigac ió
qualitativa i in vestigac ió quantitati va.
atès que a la llarga ens ha portat a un
indesitjable posicionament de mo lt s
autors en una o altra perspectiva?
En aquest sentit. és necessari analitzar
i come ntar que la il/l'estigaciú ljul/llti{(/tÏl'(/ probablement sig ui un procés
mo lt ric i ex ha ustiu. pe rò poc aplicable
a l' e nsenya me nt degut a la g ran quan titat de factors que intlue ixe n i que no
es te ne n e n compte: s ï g nore n e ls significats i e ls processos inte rns de caràcter situac io nal que porta implícit tot
procés educatiu .
A més. e ls sig nificats i intencions dels
alumnes mo ltes vegades s' escapen de
la nostra observac ió i no pe r això he m
de di scriminar-los. ni de ixar de tenirlos en compte. no són susceptibl es de
quantificació. ni aptes pe r a una anà li si
semà ntica. simpl e me nt sïnte rprete n i
es compre ne n.
Un altre handica p amb e l que compta
aq uest e nfocame nt és la gell e ralit~(/
ció. Sabe m que aquesta és necessàri a i
possible en les c iè nc ies físiques i bi ològ iques. però potser e n les ciències
soc ial s. i més conc retame nt e n la in vesti gac ió e n l'ensenyament. l' ava nç estaria e n e l fet de no ge ne ralitzar les conclusions. sinó restringir-nos a una mostra e n comú i en e l fet de se r capaços
d'analitzar tots e ls factors que estan
intluint e n e l procés d' ensenyame nt.
Pe rò. d'altra banda. aquest e nfocame nt
de la in ves ti gac ió és capaç de do narnos una info rmac ió objecti va que és
và lida i útil per a la in vestigac ió pròpi ament a no me nada i que lòg icame nt no
he m de re butjar.
apunts. Educ. ció Fkic. i E!pom 1997 (48) 47·52
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Quadre 1. Complementarietat entre els enfocaments quantitatiu i qualitatiu en favor d'un model integral
d'investigació a l'ensenyament

La il/l'estigació qua!itatÏl'a contràriame nt. potser sig ui massa radica l i subjecti va. Està cl ar que e ls fets succeït s
e n l' aula són se mpre canviant s i es
trobe n e n consta nt evoluc ió. pe rò també necessite m a lg un tipu s de conclusió
o bjecti va que ens pe rmeti establir les
possibl es relacions en e ls processos
d· e nsenya me nt -apre ne ntatge .
Després . com a cOllelusió filial. diríe m
que tant les conclusions tautol òg iques
de l' e nfocame nt qua ntitatiu. com e l
subjectivisme de l' e nfocame nt qualitatiu te ne n un o bjectiu comú i compleme ntari . Hauríe m d ' e nte ndre 'l s com a
mètodes quantitatius i mètodes qua litatius i hauríe m d'utilitzar aq ue ll s que e n
la nostra in vestigac ió s'adaptessin més
a les necess itats característiques i caracte rístiques intrín seques d ' aquesta
(ve ure quadre I ).

Ambdós e nfocame nt s han de compl eme ntar-se i són tota lme nt necessari s
per a una anà li si correcta dels processos d ' e nse nya me nt -apre ne ntatge .

Un exemple pràctic
d'investigació integral sobre
l'ensenyament
Si tenim en compte tot e l que he m
esme ntat anteriorment i si prenem com
a mode l aquesta proposta integrado ra.
ex posare m en aquest epígraf un mode l
dïn vesti gac ió rea lit zada pe r De l Vi llar. F. i Ramos. L. ( 1992) i e ls resultats
i conclu sions dels quals (q ue no són
o bjecte d 'aquest tre ba ll ) va n se r ex posats e n e l Congrés ac io na l «L' ed ucac ió físi ca i l' esport a l seg le XXI " .
Aquest estudi po rta per títo l «L' avalua-
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c ió de l' educac ió fís ica a EESS: creences de ls professors i ex pectati ves davant la Re forma».

Definició d'objectius
El prime r pas que cal realitzar seria
de finir els o bjectiu s que prete nem amb
aquest estudi i que, a ni ve ll gene ral.
serie n e ls següe nts:
I . Observar i descriure com estan avaluant e ls professors d ' EF e n els centres d ' Ensenya me nt secundari . Interpretar aquesta ac tuac ió i a nalitzar-la.

2. Completar aquesta primera fase
d'in vestigac ió «sobre l 'ensenyament» (o in vestigac ió «des de fora»
i e n la qual e ls in vestigadors e re n
exte rns al propi procés d 'ensenyame nt que estave n observa nt) amb
una segona fase de caràc te r In vestigació-acció o in ves tigac ió «e n l' e nsenya me nt» (també coneguda com
a in vestigac ió «des de dins» i e n la
qual e ls in vesti gadors e re n al mate ix te mps e ls docents) , e n la qual
portare m a la pràctica un pla propi
d 'actuació avaluadora, e n func ió
d 'a ll ò o bservat i analitzat, de ma nera que e ns inte ntarem acostar a

aquest model integral que proposàvell/ teòricament.

Tria de la mostra
La poblac ió a la qual s'aplicari a aquest
estudi estava re presentada per tots el s
professors d ' EESS de la Co munitat autònoma andalusa, però amb un estudi ·
pilot previ, es van selecc ionar com a
mostra 41 subjectes, tots e ll s professors d 'EF que, e n aque ll mo me nt ,
exercien e n la pràc tica i que assisti e n a
un c urs de perfecc ioname nt didàc ti c i
c ie ntític ce le brat a la Fac ultat de Ciè nc ies de l' Acti vitat fís ica i l' Es port de la
Uni versitat de Granada. Després e l
procés de mostre ig va te nir un caràc te r
casua l.
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Variables d'estudi
En tota investi gació, és necessari dete rminar cl arame nt les categories d' a nàli sis o vari ables d 'estudi que servira n de
gui a pe r obte nir la informació rellevant
e n e l nostre estudi i que, e n aquest cas,
g irarien al volta nt del següe nt s aspectes:
I. Concepte d 'avaluac ió:
o defini ció d' avaluac ió
o

concepc ió de l' ava luac ió

2. Requi sits-condic ions de l'avalua-

c ió
acti vitat processal
o ac ti vitat complex a
o ac ti vitat inte ncionada
o ac ti vitat siste màtica
o acti vitat valorati va
o ac ti vitat re troalime ntada
3. Finalitats de l'avaluac ió
o com a educació e n si mateixa
o conè ixe r e l re ndime nt
o pronosticar
o diag nosticar el ni ve ll inicial
o classificar
o moti var
o investi gar
o valo rar l' efi càc ia de l propi sistemad ' e nsenya me nt
4. Formes d ' avaluació
o e n func ió de la siste matització i
de la regularit zac ió de l' ac ti vitat
avaluadora
o

e n fun ció del refere nt
e n fun ció de l' age nt avaluador
o e n fun c ió de les carac terístiques
del judici e mès
5. Objecte d 'ava luaci ó
o de la condic ió física (instrume nts
pe r dur-la a te rme)
o de les habilitats motrius bàsiques
(instrume nts)
o de les habilitats motrius esporti ves (instrume nts)
o de l' express ió corporal (instrume nts)
o
o

o

de les acti vitats e n e l medi natu ral (instrume nts)

dels cone ixe me nts teòrics (instrume nts)
o de l'actitud i participac ió de
l'alumne (instrume nts)
6. Doc ume nts d ' avaluac ió
o docume nts d ' informac ió a pares
i tutors
o docume nts
d ' informació als
alumnes
o doc ume nts pe r al centre
7. Si ste ma de qualificac ió
8. Rec upe rac ió
o

Procediment:
Fases de la investigació
El di sseny utilitzat es basava e n un
estudi descriptiu de caràc te r tra nsversal i e n el qual es conte mpl ave n clarame nt J fases:
I a f ase: Se ri a un estudi po bl ac ional

(im'estigació sobre l 'ensenyament des
de fo ra ), més objectiu (enfocament
quantitatiu ) i e n el qual s' obtindria la
informació necessàri a a través d ' un
qüestionari .
Quants més qüestio naris re béssim ,
mo lt més fi able i o bjecti va seria la nostra in vesti gac ió.
2a fase: Se ri a una fase li/ és interpretati va e n la qual es re fl ex io na ri a conjuntame nt a mb e ls professors o bj ecte
d ' estudi , de ma ne ra que se lecc io naríe m e ls casos més inte ressant s de
to ta la mostra ante ri o r, i e n e l qu a l
utilitzaríe m sobre tot, l 'entrevista, la
fi lm ació de sessions d'avaluació i la
seva poste ri o r a nàli si de conting ut
( De lgado, M . A. i De l Villa r, F ..
1995 ), junta me nt a mb l 'observació
sistemàtica pe r reco llir la informac ió
necessària. Ai xí do ncs, aquí pode m
ve ure l' ús d ' in strume nts més qua litatiu s típi cs de la pe rspec ti va «d 'ex pl orac ió » o «de descobrime nt » come ntada a mb a nte rio ritat.
Ja fase: Se ri a un estudi de caràc te r
investigació-acció, e n e l qua l e n fun c ió de les conc lu sio ns i proble mes
de ls pro fessors pe r avalua r res ultats
apunts. EdU(Q(ió Fkk. i Espor1l 1997 (48)47·52

o bting ut s a la I a fase . proposaríe m la
nostra hipòtes i-acc ió per inte nt ar
co nèixe r l' o ri ge n d' aquests i intentar
soluc ionar-los o millo rar-los e l mi ll o r poss ibl e .
Com j a sabem. un a de les prim eres
fases de tot proj ec te dïn ves ti gaci óacc ió és e l descobriment del p roblema , que aqu í vindri a donat no només
pe r la in fo rmac ió ex tre ta de ls qüesti onari s en un prim er sonde ig. sinó
per l' ús de les entrev istes personals
en les qu a ls se ' n fac ilit ari a, tant
l' acos tame nt a la identificac ió de
l' es ment at probl ema. com a la din àmi ca per prova r la hipàtesi-acció.

Instruments que s'han d'utilitzar
Com ja he m come ntat, so m partidari s
de la idea de cl ass ifi car e ls mètodes
e n qu antit atiu s i qu alit atiu s i fe r-ne
un ús indi scrimin at de qu alsevo l
d ' ell s, segons les necess itats i característiques de les nostres in vesti gacions, de manera que integ ren aquest
estudi en un co ntex t més integ ral i
complex de la in vesti gac ió , si j a ente nem co m a co mpl exes e ls processos
d'ensenya ment-aprene ntatge per a
e ll s mate ixos .
Per tant , els instruments necessari s per
dur a terme aquest estudi , serien:

l afase:
o

qüestionari

o

trac tament i anàli si estadísti ca
de les dades

2afase:

o

anàli si
semàntica
de
les
gravac ions audi ov isuals de les
sessions d 'avaluac ió.

Jo fase:
o

in vesti gac ió-acc ió

o

di ari d ' avaluac ió del professor

Anòlisi i discussió de les dades
Una vegada o btin gudes les dades de ls
qü esti o nari s de la primera fase.
s'ana lit za ri e n i es tractari e n estadísti came nt per intentar desc riure de la
manera més exacta poss ibl e les carac terístiques de l mode l ava lu ado r uti lit zat pels pro fessors qu an imparte ixe n les seves cl asses d 'educaci ó
fís ica (aquesta fase j a va se r rea lit zada co m un estudi pil ot prev i i a un a
mostra sig nifi cati va de professors,
les conclu sio ns de l qua l vam re metre
a De l Vill ar, F. i Ramos, L.. 1992).
Tan bon punt realitzada aquesta primera fase, s'escolliri a un nombre reduït de
professors i. amb el seu perm ís, observa ríem. registraríem, film aríem i analitzaríem les seves pràc tiques avaluadores. els entrev istaríem peri òdi cament i fa ríem una anàli si de contingut
de ls seus diari s per intentar acl arir i
analitzar quins podrien ser e ls princ ipals problemes que sorge ixen en
aq uesta pràc tica a l'hora d 'avaluar
qualsevol as pecte de l' alumne relac ionat amb la nostra assignatura.
Pe r acabar i en fun c ió de les conclu sio ns ex tretes de les fases anteri ors,
proposaríe m la nostra hipò tes i-acc ió
per inte nt ar mill orar aquestes poss ibl es defic iè nc ies o probl emes detectats, de manera que intervindríe m
amb e l nos tre pro pi prog rama d 'actu ac ió ava lu ado ra.

o

entrev istes semi sistematitzades

o

prog rama
informàti c
AQD
(A nalysis C ualitati ve Datos).
Utilitzat per a una anàli si de l
contingut de les entrev istes i di ari s del professor.

Conclusions finals

observac ió i registre sistemàtics
de l' actuació avaluadora dels
doce nts.

Són tan ri cs e ls processos d 'ensenyament-aprenentatge, que cometríem un

o

apunIs. Ed, IOció FÍ>icD i Espam 1997 (48) 47·52

gran error si ens obl idéssim de tot el
flu x dïnteracc ions i esdeveniments
que es donen en aquest contex t. però
tampoc podem oblidar la necess itat de
crear certes bases objecti ves que donin
sol idesa als nostres estudi s i que serve ixin de suport per a situac io ns més o
menys sembl ant s i en contex tos més o
menys similars.
Tant e ls paradi g mes pro pi s de l' e nfocament quantit atiu com els d ' enfocament qu alit atiu, te ne n e ls se us ava ntatges i inconveni e nts qu an s ' estudi a
qua lsevo l fe no me n que succee ix en
un procés d 'e nse nya me nt -apre nentatge. Potser. hauríe m d ' interpretarlos co m a mètodes quantitatius i
mètodes qualitatius. de manera que
utilit zare m aq ue ll s q ue més s'adapt in
a les carac terístiques idi os in cràti ques
de la nos tra in ves ti gac ió. sense di scrimin ar un s i altres , ni sense pe rdre
de vista aquesta conce pc ió co mpl eme ntàri a i integrada que ambdós enfocame nt s hauri e n de persegui r a favor d ' un a mill o ra de la qu a lit at de la
in vesti gac ió en l' educac ió.
Per tant , pretendríem fomentar l' ús
d ' aquest mode l integral d' in vesti gac ió
de l'ensenyament que es carac teritzari a
per la compl ementaritat de l' enfocament quantitatiu i qualitatiu i per l'ús
d ' in struments típics d ' ambdues perspecti ves. D' aquesta manera. assoliríe m
un procés d 'i nvesti gac ió molt més
complex, així com l' ense nya ment per
ell mateix ja és pro u complex.
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JUSTIFICACIÓ DE LA CONTINUÏTAT
EN EL TREBALL D'ESTIRADA
MUSCULAR PER A L'ASSOLIMENT
DE MILLORES EN ELS ÍNDEXS
D'AMPLITUD ARTICULAR

Abstrad

Paraules clau: estirada, flexibilitat, amplitud articular.

So as to ac hieve better indexes of articular mobility, it will be necessary to establi sh
a change of structure which determines the function ofthe ti ssues which are directl y
in volved in the processo We know fo r sure that the parts ofthe anatomy that greater
difficulties offer to the processes of stretching are represented by the thick, tidy
tissues that are to befound on the level ofthe articular capsule, ligaments, tendons
and layers of muscular wrapping. Collagen is the main molect/le that constitutes
these tisst/es showing an elevated power of restitution when it is submitted to
traction fo rces, by virtue of its structt/re and molecular and intermolecular
organization.

To make improvements in the work of stretching, it is f undamental to gradually
reduce the response of restoration ofthe tissues before the traction stimuli. In the
same way, we have to manage to reduce this power of opposition within the
optimum margin ofthe so-called "a rea ofelastic deforma tion ", which, at all times,
ensures the condition of elasticity in the body tissues. All this process will be made
more efficient th rough the 'fatigue phenomenon " of the collagenous tissues and
by virtue of the "Principie of Continuity" in the exertion.

Resum
Per assolir índexs més grans de mobi litat articul ar, caldrà establir un canvi
de confi gurac ió en l'estructura que determina la funcio nalitat de ls teixits que
estan implicats directament en el procés. Sabem del cert que els elements de
l' anato mia que ofereixen di fic ultats
més grans als processos d 'estirada estan representats pels teixits de nsos i
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ordenats que estan situats a ni vell de
càpsul a articul ar, lligaments, tendons i
capes d'embolcall muscul ar. El col·lagen és la molècul a principal que constitue ix aquests teixits, i presenta un poder de restitució elevat quan es veu
sotmesa a fo rces de tracció, en vi rtud
de la seva estructura i organitzac ió molecul ar i intermolecular.
Per aconseguir efectes de mill ora en
e l treball d 'estirades, és fo na ment al
apwds. Edu,o,ió FI~,o i E!pOm 1997 (48) 54-61

reduir paul atinament la res posta de
res tituc ió de ls te ixits dava nt e ls estímul s de tracc ió . De la mate ixa manera, he m d ' aco nseguir d is minuir
aquest poder d'o pos ic ió din s de l marge òptim de l'ano me nada zona de defo rmac ió e làs tica per ta l que asseg uri
sem pre la co ndi c ió d'e las tic itat en e ls
te ixit s corporals. Tot aquest procés
se rà d ut a terme mitjançant e l fe nomen de fa ti ga dels te ixits co l·làge ns i
en vi rtud de l Princ ipi de Continuïtat
en l'es forç .

Lligament lateral extern

Lligament creuat anteorextern
Menisc extern
Glenoide externa
Menisc intern

Lligament creuat posterointern
Glenoide interna

Introducció
La capac itat de poder establir índexs
de mo bilit at arti c ul ar òptim s se rà un
de ls e le me nt s que, juntame nt amb a ltres fac tors de re ndiment. de terminara n e l grau d 'eficàc ia e n l' exec uc ió
de les ex igè nc ies q ue es requereixe n
d urant la pràctica es porti va (Corbin i
Nob le, 1980: She ll ock i Pre nti ce,
1985).
Ig ua lme nt , e n l'àmbit de la clíni ca.
se rà mo lt impo rt ant l' asso lime nt de
va lo rs de mobilitat que siguin co mpatibles a mb la func io nalitat de l' ús
q uotidi à de ls seg ments corpora ls
( Ki s ner i Co lby, 1985; Shyne i Ri chard , 1982 ; Moro, 1973). En aquest
se ntit , és fo namental arribar a te nir un
cone ixeme nt clara ment encertat de
les carac terístiques de les di ve rses estru ctures q ue influe ixe n de mane ra
d irec ta en e ls processos de tre ball de
mo bilit at artic ul ar. De la mate ixa mane ra. és esse nc ial arribar a punts de
co ne ixe me nt que e ns permetin dese nvo lupar un a ac tuac ió seg ura i eficaç
per a la mill ora de ls valo rs de mob ilitat arti c ul ar.
Com a punt clau de partida per a les
nostres ac tuac ions, ens centrarem en
les carac terístiques dels teixi ts conj untius i la comprensió dels canvis fís ics
apuzds. Ed",. ,ió fili,. i E!jIDrh 1997 (481 54·61

Figura 1. Prinópals lligaments de rarticulació del genall

que s' estable ixen dura nt l' e fecte dels
estímul s de tracció.

El col-Iagen com a element
principal de limitació
Sabem que un dels princ ipals fac tors
limitadors amb e ls quals en hem d'e nfro ntar per aco nseguir incrementar els
valo rs de mobilitat art icul ar està representat pe l grau d ' opos ició que pl antegen les característiques de ls teixits
conjuntius ex istents a ni vell dels nucl is
articulars i de les estructures directament implicades en l'acció d 'estirada
(fi gura I) (A lter, 1990; Balazs, 1968;
Bestch, 1980; Ci ullo i Zarins, 1983;
C ummings, 1984: Ho ll and. 1968; Laubac h i McConville, 1966; Woo i col. ,
1982).

El col·lagen (tipu s I) es constituirà en
la molècula més abundant que estructura i dóna forma als te ixi ts connectius
peri articulars i musc ulars de naturalesa
fibrosa (Ham, 1977 ; Wheater, Burkitt i
Danie ls, 1984; Fawcett, 1987; Ganz,
Las h i Lenck, 1985).
La seva carac terísti ca mecàni ca fo namental se centra e n la gran res istènc ia
que o fereix a ser deformat, circumstància que es produe ix en virtud de la forta
cohes ió que res ta establerta per enllaços d' hid rogen molecul ars i intermo lec ulars (Betsch, 1980; C icardo.
1978; Diament, Keller. Baer i Litt ,
1972; G ibbs, Merrill , Smith i Balazs.
1968: Maillet, 1985, Bloom i Fawcett.
1973).
Pode m constatar l'ex istènc ia de fo rtes
unions laterals cimentades per unitats
de g lic ina i proli na, que asseg uren la
cohesió de les cade nes a I i a 2 de la
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mov iment . ens interessa molt que els
teixits connectius ex istents en articul acions i te ixit mu sc ular puguin ser deformats davant d' estímul s de tracc ió. I.
de fet. e ls ave nços de la Física en l' estudi de ls materi als ens indiquen e ls fet
circumstanc ial que cap cos sobre e l
qual s' apliqui un "esforç de tracció"
ex perimentarà una deformac ió que estarà en re lac ió amb la mag nitud o
mòdul de la força apli cada. així com les
característiques i dimensions (l ong itud/superfíc ie) de l cos sotmès a esforç
(Richardson. 1972 ; Giancoli . 1985:
Jou. Ll ebot i Pérez García. 1989: Cicardo. 1978: Serway. 1987; Las kowski.
1976: Gonzalez Ibeas. 1975: Mezquita
Pl a. 1973).

Resposta del teixit col-lagen a
la tracció

o
é,
Zona (O-B): Zona de deformació elàstica.
Zona (O-A) : Marge de resposta de restitució proporcional a l'estfmul de tracció aplicat.
Zona (A-B): Marge de resposto de restitució no proporcional a l'estímul de tracció aplicat.
Zona (B-C): Zona de deformació plòstica.
Zona ((-D): Zona de trencament delteixil..

Figura 3. Representació gròfica de la dinòmica de la corba de tensió/deformoció que experimenten
els teixits conjuntius quon són sotmesos a estímuls de trocció de diverso mognitud.

mo lècul a de col·lage n. Però, a la vegada, es pot aprec iar una separac ió intermo lec ular en sèrie que osc il ·la entre
400-500 À (fi gura 2)( Ham, 1977 ; Rhodin. 1967: Leeson i Leeson. 1980 ;
Nimni . 1980: Strother, 198 1: Alter,
1990 ).

den ser deformades un 5% de la seva
lo ng itud fin s arribar al punt de ruptura.
en contras t amb les fibres d'e las tina.
que necessiten un 150% per arribar en
aquest punt (Bl oom i Fawcett , 1973 ;
Harri s, 1968; Weiss i Creep. 1982;
Maillet, 1985).

Di verses in vesti gacions assenyalen
que les fibres de col·lage n només po-

Per aconseguir increments de mobilitat
en e ls nucli s articulars implicats en el
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El col·lage n, igual que qualsevol altre
element material. quan és sotmès a estímul s de tracció de formants. respo n
seguint el traçat d'una corba de tensió/de formac ió (fi gura 3), en la qual
pode m observar que l' aplicac ió d'una
força de tracc ió genera una deformac ió
determinada. Però, en cessar aquest estímul. el cos recupera la seva longitud
de repòs i aquest tram constitueix
l' ano menada "regió elàstica" o "~ona
de deformació elàstica " (A lexander,
1982 : Eisberg i Lorner, 1984; Cicardo,
1978; Benedeck i Villars, 1987; Serway , 1987).
Però. si sotmetem el teixit a una força
de major magnitud , podem estar en
condic ions de depassar l' anomenat límit elàstic i endinsar-nos en la " regió
plàstica" o ";.ona de deformació plàstica ", en la qual e l teixit no recupera la
seva long itud inic ial en cessar l' estímul
de tracció.
Si a partir d'aquest punt incrementem
encara més l' esforç deformant . pode m
apunIs. EdU'D<ió Fisi,Q i Espom 19'17 (48) 54·61

arribar a l' ano menat "punt de ruptura", en què es destruiri a la unió natural
del te ixit (Klemp i Learmonth , 1984),
Dins del treball d 'elasticitat muscular,
és obvi que rebutgem de pl a la situació
de ru ptura en el teixi t sotmès a esforç
(Kisner i Colby, 1985; Shyne i Ri chard, 1982).
Tanmate ix, és important que, a partir
d'aq uí, ens plantegem una sèrie d ' interrogants en re lació amb l' àmbit de treball al voltant de les zones de deformació pl àstica i elàstica.

Rang d'intervenció d'estirada
respecte a la corba
tensió-deformació
Quan dese nvolupem un programa de
treball de mobilitat, alhora e l pl antege m am b la intenc ió d 'anar ve nce nt
paul atin ame nt la gran fo rça negati va
o d'oposic ió qu e exerceixe n e ls te ixit s conjuntiu s densos i o rde nats contra e l nos tre es forç deform ant. Per
tant. no treball em l' e las ti c itat en sentit es tri cte, sinó que ini ciem una d ura
oposició contra les fo rces e làs tiques
de restituc ió. Supose m pe r un in stant
que. mitjançant e l nostre es forç deformant , aco nsegui m que e ls te ixits
conj untiu s superin e l " límit e làs ti c" i
s'end in sin en la zona de deform ac ió
pl às ti ca. En aquest se ntit , en aplicar
un esforç de deformac ió e l teixi t no
recuperaria la seva pos ic ió inicial i
ro mandri a constan tme nt a ll argat.
Aquest procés podri a ser benefic iós
en si tuac io ns e n què s'ex igeixin valors ex tre ms de mobilit at arti c ul ar.
Això no obstan t, q uan siguin necessàri es respostes d'ac tuac ió de la
mu sc ul atura sotmesa a la deformac ió
cit ada, e ls result ats i l' efi càc ia de
co ntracció es ve uran di s minu ïts en la
proporció i grau e n q uè s' hagi deformat e l te ixit.
apuzds. Edu<o,ió f~i<o i Espom 1997 (48) 54·61

Les carac te rístiques de l tendó, amb la
seva riquesa abundant en fibres
co l·làge nes, e l fan ser un a estructura
"estalviadora d'ene rgia" per a la
contracció mu sc ul ar, atesa la seva
gran capac itat de restituc ió des prés
de ser sotmès a esforços de tracció
(Fawcett , 198 7; Po irier, 1985 : Maill et, 1985); Bl oom i Fawcett , 1973;
Wheater, Burk itt i Danie l. 1984).
Per consegüent, la zona de deformació
plàstica no és la més recomanable
d 'assolir per a un treball d 'elastic itat
muscul ar.

ran valors de mobilitat més e levats,
assolint alhora que, en cessar l' esforç,
es recuperi la long itud inicial.
Per això die m que els guanys en els
prog rames de dese nvolu pament d ' elasti citat es produeixen quan hem aconseguit vèncer les fo rces de restitució que
s'estableixe n en el tram inicial de la
zona de deformac ió elàstica i situem els
te ixits en la zona elàstica de desproporcionalitat esforç-deformac ió.

Pl an tegem que el rang d 'actuació més
correcte per al desenvolupament de
l' elasticitat se centra en la regió de defonnació elàstica. on els teixits recuperaran sempre la seva longitud de partida
en cessar l' esforç. Però, dins d 'aquesta
zona, hem d' asse nyalar que, en funció
de la mag nitud de força actuant, es poden donar dues circumstàncies de resposta variable en els teix its. D'una banda, davant determinats mòdul s de força
defonnant aplicats, es produirà una resposta de restitució i deformació que és
proporcional a la tracció a què ha estat
sotmès el teixi t (compleix la Llei d ' Hooke) (A lexander, 1982: C icardo. 1978:
Eisberg i Lomer, 1984), Però comprovem que, passada una determinada zona
de transició, la deformació deixarà de ser
proporcional a la força de tracció aplicada i, per tant, s' aco nseguiran majors increments de longitud (la corba d'esforçdefonnació perd la seva linealitat).

Aquest procés serà assolit amb major
rapidesa si aconseguim que en cada estímul de tracció els teixits quedin allargats al màx im poss ible, amb què es poden obtenir uns guanys d' elas ticitat més
grans en un espai de temps menor.
Aquesta circumstància es dóna en virtud
de l'anomenat 'fenomen de/miga", que
és un procés pel qual, en aplicar i deixar
d'aplicar constantment un estímul de
tracció, el teixit anirà ced int fi ns i tot
davant forces menors i present arà un
menor poder de restitució. La causa
d'aquest procés no és coneguda amb
certesa, però hi ha indicis que asse nyalen
que, després de deformacions repetides,
es genera una alteració de l'estructura
molecul ar intema i disminueixen les
forces d'atracció de les partícules en
contacte.
Recordem
l' ex istència
d' unions covalents moleculars i d'espais de separació intenno lecul ars que
podrien constituir els punts de separació
(McDonald i Bums, 1975: Giancoli ,
1985; Kane i Stemheim , 199 1; Junqueira i Cameiro, 1983: Poi ri er, 1985).

Din s de la regió e làs ti ca, podem considerar q ue seri a des itj able assolir
aquest marge d 'actuac ió mitj ançant
e l tre ball d 'estirades. És a dir. resulta
interessant d ' accedir a punt s de defo rm ac ió que siguin s uscepti bles de
tre ncar la pro porc io na litat de la zona
e làs ti ca, en la qu a l s'acompl eix la
Ll ei d ' Hooke.

Fins i tot dins de la regió proporcional
d'esforç-deformació, hi trobarem una
fac ilitació prog ressiva, de manera que,
a un estímul unitari i constant de tracció, s'oposaran paul atinament uns índexs progressivament reduïts de poder
de restituc ió (en virtud de les reestructuracions molecul ars i intermolecul ars
per "fatiga").

D'aquesta fo rma, les fib res sotmeses a
esti rada no exerc iran un grau alt de
poder de restitució i, així. s'aconsegui-

Aq uesta circumstància aj uda a recolzar
e l "principi de continuïtat " en el procés d'estímul s de tracc ió en e l treball
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e n cas d ' una situac ió de tracció mani festa (Zarins, 1982).
TREBALL D'ESTIRAMENTS
Factors que faciliten l'estirament
Principi de continu'l lat

En virtut del qual serà
factible vèncer les forces
de restitució partint del
fenomen de cansament.
És important situar el
treball d 'estirades en la
regió elàstica, de manera
que s'aconsegueixi
assolir la línia de
desproporcionalitat de
tensió·deformació.

Assolir elevar la
temperatura
dels teixits
Amb l'augment de la
temperatura corporal
aconseguirem facilitar la
capacitat d'elongació
dels teixits en virtud de
l'anomenada Teoria
Cinètica.
L'efecte de calor provoca
un allunyament major de
les partícules que
contribueix a disminuir el
poder de restitució dels
teixits connectius densos
i ordenats.

Factors neurològics
El teixit muscular sotmès
a estirada posseeix
múltiples receptors
sensorials que en funció
de la seva estimulació
generen una resposta
neurològica reflexa que
pot ser beneficiosa.
En aquest sentit és
fonamental conèixer els
processos de resposta
reflexa que es generen en
el sistema nerviós en
connexió amb el sistema
muscular que afavoreix la
relaxació muscular per a
la producció d'estirada.

Figuro 4. Toulo resumen dels foctorsque influeixen en ellreboll d'estirodes

d' elas tic itat de manera tal que la continuïtat e n el treball d 'estirades impedirà la consolidac ió de les connex io ns
inte rmo leculars e n e ls te ixits conj untius i es mantind ra n progressiva me nt
e ls guanys e n e ls valors de mobilit at
artic ul ar aco nseguit s (Mo ller- Elkstra nd . Odbe rg i Gillq ui st 1985).
Pe r cont ra, si hom inte rro mp el procés
de tre ball, es c rearan novame nt uni ons
fortes que acce le rara n la reg ress ió ràpi da e n e ls efectes de millora ac umul ats
(fi gura 4) .

Principis que cal tenir en
compte en l'estirada
Si te nim e n compte les considerac ions
anteriors, és fona me ntal que se segueixin una sèri e de recoma nac ions e n relac ió al pla nteja me nt de prog rames de
desenvo lupa me nt de les estirades. En
aq uest se ntit tindre m present :
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Mantenir un equilibri
adequat entre to/estirada
És foname nta l q ue e n qualsevol programa de desenvolupa me nt de la capac itat d 'esti rada no es de ixi de banda e n
cap mo me nt el tre ba ll de condicioname nt mu sc ula r pe rquè es doni un equi libri adequat e ntre la capac itat d 'a ll argame nt i la res istè nc ia mu scula r a l' esti rada esme ntada .
En fun c ió de l' ac ti vita t e n qüestió
caldrà cercar la pre po nde rà nc ia e ntre
la ca pac itat d 'es tirada o la fo rt a lesa
mu sc ul ar- És impo rt a nt te nir e n
compt e qu e una pè rdu a s ubstanc ia l
de fo rça mu sc ul ar. unida a un s ni ve ll s
a lt s d ' allargame nt pode n fe r pe rdre a
l'indi vidu la capac itat d 'e fectu a r contracc io ns mu sc ul a rs amb un ce rt ni ve ll d' expl os ivitat
Be n a l'i nrevés, l' absè nc ia de cert s ni ve ll s de capac itat d' esti rada mu scul ar
co l·locara n l'indi vidu davant un perill
immine nt de patir una lesió pe r esquinç

Tendència o l'estirada
prèvia i final
En qualsevol sessió de tre ba ll és im presc indible que es realitzin exe rc ic is
d ' estirada abans d' efectuar l' ac ti vitat
principal. seguint l' esque ma d ' acc ió
d'escalfa ment que ano me nare m " 11/0 bilitat-estirada-locolI/oció ", que come nça a mb exercic is de mobilit at arti c ular dels dife re nts nucli s princ ipals
que s'implicaran e n l' ac ti vitat. A continuació s'e fectu ara n de fo rma successiva exerc ic is d' estirada ac tius, ac ti voass istits i passius de la mu scul atura
impli cada e n e ls mov ime nts que s'ha n
de realit zar e n la part principal. Una
vegada fi nalitzada la part estàti ca de
r esca lfa me nt , es passa rà a la fase
dinàmica a través d' exe rc icis de loco-moc ió adequats i a un ritme d'inte nsitat
progressiva me nt c reixent. D 'aquesta
ma ne ra, als be nefi cis fi sio lòg ics pro pi s
de r escalfa me nt e n rel ac ió al s fac tors
me tabòlics i cardiovasc ul ars, afegirem
una pre pa ració ò ptima de la musc ulatu ra i te ixits connectius adj ace nts impresc indible pe r obte nir una eficàcia
major de contracc ions i una salvag uarda fo name ntal contra les les io ns musc ul a rs.
De la ma te ixa ma ne ra, és impre sc in d ibl e la rea lit zac ió d ' esti rades un a
vegada aca bada l'acti vit at princ ipal.
so bre to t s i s' ha n asso lit inte ns it ats
a ltes d ' exec uc ió , A ixí se ra n a favo ri des la rec upe rac ió i la re laxac ió de la
mu sc ul atura des prés de l' es forç i
s' e vita ra n contrac tures deg udes al sobreesfo rç .

Avaluar constantment els nivells
d'estirada muscular
Pe r a qu a lsevo l dese nvo lupame nt de
pràc ti ca fís ica o d isc iplin a espo rti va
és fo name nt a l posse ir ce rt s ni ve ll s de
apunts. Educoció Fi,ico i Esports 1997 (48) 54·61

capac itat d 'estirada que serve ixi de
preve nc ió contra les les ions produïdes a conse<.¡üè ncia de la prò pi a
prüc ti ca, De la mate ixa manera, és
necessari que es tin g uin e n co mpt e
les necess itat s prò pi es per a la consec uc ió de cert s ni ve lls de capac itat
d' es tirada muscular pe r asseg urar un
de termin at ni ve ll d 'efecti vitat e n la
pràctica, És a dir, e n moltes c ircum stüncies les es tirades es converteixen
e n un fac tor de re ndime nt de primera
mag nitud , Ca l que, d'una mane ra o
d'altra, s ig uin contro la ts e ls ni ve lls
requerit s mitjançant tests de co ntrol
periòdics que se rve ixin de moduladors de l treba ll d' estirades qu e s'ha
de fer.

Efectuar un treball
regular i continu
La base principal de l' estudi realitzat
e n aq uest tre ball apunta cap a la necessitat imperiosa de ma nte nir una conti nuïtat e n el tre ball d 'estirada pe r poder
aconseguir millores e n aq uest factor.
fins i tot pe r poder mante nir e ls índexs
assolits e n un mo me nt determinat.
Apli cant els princ ipi s de la Física es pot
compro va r clarament que l'única fo rma d'aconseguir vè ncer el poder de
restitució dels te ixits conjuntius de nsos
i ordenats se centra e n la repetició de ls
estímul s de tracc ió grüc ies al fe no me n
de fati ga dels teixits,

Variabilitat de les
tècniques emprades
Durant e l desenvolupament de prog rames de tre ball d'estirada po t arribar un mo me nt e n què I" e levac ió de ls
g uan ys deixi de se r proporcional a l
te mps de tre ba ll destinat a la seva
mi ll ora , Fi ns i tot es poden do nar
s ituac io ns d'estancament e n e l dese nvo lupame nt mal g rat la in ve rsió de
períodes ll a rgs de tre ball. Aquesta
c irc um stü nc ia s'ha de conve rtir e n
apuJds. Edu,.,ió Fi.i,. i Esports 1997 (48154·61

l' estímul pe r part de l professional
d' Ed ucac ió Física pe r a la recerca de
les tèc niques de tre ba ll que pro voquin res postes més pos iti ves e n l'in di vidu . En a<.¡uest sentit és impo rtant
recórre r a un a modi fi cac ió de les fo rmes d'inte rve nc ió e n e l tre ba ll d'estirada qu e ge neri respostes noves
d'ad ap tac ió de ls te ixit s sotmesos a
tracc ió.
Es tà co mp rovat. e n virtud del principi de supe rco mpe nsaci ó de l' es fo rç ,
<.¡ue l'organisme s'adapta als estímul s
d' e ntre name nt (se mpre que s ig uin
adequats ) mitjançant una e levac ió de l
ni ve ll de capac itat. Tanmateix, prog ress iva me nt. s i ex iste ix similitud e n
e ls es tímul s aplicats i úni came nt canvia la inte ns it at com a e le me nt de
va riac lo , l' o rgani s me s ' adaptarà
d'i g ual mane ra als estímul s a plica ts i
aquests suposaran cada vegada una
ruptura me no r de la seva homeòstas i.
Pe r tant es fo name nta l advocar per
es tab lir variac io ns e n la inte nsitat
de ls exen:i c is unides a modificac io ns
de les fo rmes de tre ba ll e mprades.
Dins de l tre ba ll d' estirades se rà im presc indibl e utilit zar tèc niques difere nts comprovant e n cada mo me nt les
mill o res <.¡ue ex pe rime nte n els indi vidu s.

Conèixer les trajectòries
musculars i els principis
biomecànics d'eficiència
És impo rtant. pe r a l dis seny d 'exe rcic is analítics de mill o ra de les es tirades, de conè ixer e n qua lsevo l mome nt les trajec tò ri es dels g rups mu sc ulars impli cats e n l'ac ti vit at que
s' ha de fer. D ' aquesta mane ra serà
poss ibl e aco nseg uir un tre ball més
precís i se lec tiu de les porcions mu sc ulars que hag in de se r sotmeses a
tracc ió. És fonam e ntal conèixer e ls
o ríge ns i in serc io ns mu sc ulars pe r dete rminar la trajec tò ria de l recorregut
mu sc ular i pode r a pli car e ls exerc ic is

d'estirada seg uint un a traj ec tò ri a li nea l paral ·le la a la del g rup mu sc ular.
D ' una altra banda, serü impresci ndi bl e conè ixer les re lac io ns intermus c ulars d' e fi d lcia e n re lac ió a ls parà me tres an g ulars de les a rti c ulac io ns, les seves di fere nt s funcions i
e ls mov ime nt s que produe ixe n e ls difere nt s mú sc ul s del nos tre cos , a ixí
co m les trajec tò ri es mu sc ul a rs de pas
a tra vés de les articulacions.

Educar en la importància
de les estirades
Durant la prüc ti ca física hab itual es
pot o bservar l' ex istè nc ia d'una di sminuci ó e n la co ns ide rac ió de la realit zac ió d' es tirades . Mo lt s dels qui
prac ti<.¡ue n no consideren impo rt a nt
dedi ca r un te mps s ufi c ie nt a la realit zac ió d' es tirades prèvies a l'ac ti vitat que ha n de fe r. És fo name ntal que
e l pro fess io nal d'Educació Físi ca
sàpiga in c ulca r sempre e n e ls a lum nes la impo rtà nc ia de les estirades
prèv ies a la prüc ti ca físico -espo rti va,
c reant així un hàbit de rea lit zac ió qu e
es mantingui pe rmane ntme nt. Això
no obstant. cal re ma rcar que, per
c rea r aquest hàb it de rea lit zac ió, és
fo nam e nta l qu e l'indi vidu tin g ui cone ixe me nt teòri c i pràc tic de la seva
va lidesa i impo rt ünc ia .

Diferenciar entre estirades
preparatoriopreventives
i de rendiment
És impo rt a nt que l' exec utan t coneg ui
e ls princ ipis esse ncia ls de la rea lit zac ió d'aquestes du es mani festacions
de realit zac ió de les estirades. S' ha n
d ' e mfas it zar e ls cone ixe me nt s, les
formes d 'execuci ó , les inte nsitat s
apli ca bl es , e ls tipu s d ' exe rc ic is que
ca l fer e n funció de l'ac ti vitat. així
com di verses co nsiderac io ns per
conèixe r la va lidesa de les es tirades
co m a part fonamental de l' esca Ifa-
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ment i la fin alitzac ió de l'activitat i
les se ves diferències clares quan és
considerat en si matei x com a factor
de rendiment.
Sabem que en la majori a de di sc iplines esporti ves són necessari s certs
ni vell s d'amplitud articul ar que sati sfac in l'exec ució tècni ca a la màx ima
perfecció , circumstància que fa, al
costat de les estirades preparatòries i
preventi ves, que sigui contemplada
una apli cac ió es pecífica a la recerca
del rendiment. Fins i tot , en diverses
manifestac ion s esportives, el treball
es pecífic d 'esti rades es presenta de
forma inexc usabl e com a part central
de l'actuac ió, com ara en el cas d ' esports com la gimnàstica rítmi ca, el
patinatge artísti c, l' handbo l (porter),
l'atletisme (salt d 'a ltura, tanques),
les arts marcial s, etc.

treball ar de forma continu ada les estirades per obte nir un s índexs alts
d 'amplitud artic ul ar o per mantenir
e ls ni ve ll s ex istents.

.¡bI¡Ofm"

49.

ALEXANDER. R. M. (1982). Biomecóllica. Barcelona: Omega.
ALTER. M. J. ( 1990) . Los esrimmielllOs. Bases
cielllíficas y desa rrollo de ejercicios. Barcelona: Paidotri bo.
BALAZS, E. A. ( 1968). Viscoe lastic properties of
hyaluronic and biological lubrication. Ull iversir)' of Michigall Medical Cemer Jal/mal.
255-259.

BENEDEK. G. B. i VILLARS. F. M. ( 1979). Physiscs: wirh illl/srrarive examples fro m medicille alld biology. vol I. Massachu setts:
Addi son-Wesley.
BETSCH. D. F. ( 1980). Structure and mechanical
properties of rattailtendon. Biorheology. 17.
83-94.

Treballar la propiocepció
i l'especificitat en
les estirades
És mo lt important que el treball específi c d 'estirades s' establei xi seguint
una tendè ncia per part de l'educador
o entrenador a generar estructures
d 'acció que reprodueixin, en la mesura poss ible, les gesticulacions que
exigeixen nivell s alts d ' estirada mu scular. Aquesta tendència espec ífica
d ' intervenció permetrà sol· licitar a la
musc ulatura en les condicion s d 'execució estrictament real s. De la mateixa manera, és important procurar
que l'exec utant estableixi una atenció
se lecti va envers les sensac ions que
ex perimenta sota les condicion s d ' estirada. Aquesta lectura consc ient per
part de l' individu de la informac ió
emesa pe ls receptors sensori als ajudarà en gran mesura al cont rol dels
moviments i als ajustaments corporals adequats durant els moviments.
Després d ' una revi sió bibli ogràfi ca
d ' aquesta mena, pen sem que aquesta
justificac ió pot acl arir la necess itat de

60

GONZÀLEZ. J. ( 1975). ImroducciólI a la Física y
Biofísica. Madrid: Alhambra.
HAM. A. W. ( 1977). TraU/do de hislOlogía . Madrid: Interamericana.
HARR IS. M. L. ( 1968). A fac tor analytic study or
flex ibility. Reuarch Quarerty. 40-62.
HOGG. J. M. ( 1978). Flexibi lity training. Coa·
e/rillg Review. I. (3). 39-44.
HOLLAND. G. J. ( 1968). The physiology of tlexibi lity : a review. Kinesiology. A.A. H. P.E. R.

BLOOM. W. i FAWCETT. D. ( 1973). Tmrado de
hislOlogía. Buenos Aires: Labor.
ClCARDO. V. H. ( 1978). Biofísica. Buenos Aires:
López Libreros.
ClULLO. J. V. i ZARINS. B. ( 1983). Biomechanics
of the mu sculotendinous unit. En B. Zarins.
Clillics ili Sporr Medicille. 3. 10 1- 11 7. Filadelfia: Saunders.
CORB IN. C. B. i NOBLE. L. ( 1980). Flexi bility: A
mayor component of physical fi tness. The
JOl/fllal of Ph)' ical Edl/carioll alld recrearioll. 5 1. (6). 23-24.
CUMMINGS. G. S. ( 1984). Compari son of mu scle
to other soft tissue in li miting elbow ex tension. The JOl/ fll al of orrl/Opaedie alld Sporr
Physical Therapy. 5. (4). 170- 174.
DIAMENT. J. ; KELLER. A.; BAER. E. i LlIT. M.
( 1972). Coll age n: Ultrastucture and its relation to mechanical properties as a function ot'
aging. Proceeding of the royal soc iety of
London. 180-293.
EISBERG. R. M. i LORNER. L. ( 1984). Física:
Madrid:
JUlldamelltos
y
aplicación.
McGraw- Hill.
FAWCETT. M. D. ( 1987). Hisrología. Madrid:
Interamericana/Mc Graw-Hill.
GANZ. M. B.; LASH. J. i LEE. D. ( 1985). Rev iew
or hi stology: A self-instructional guide. Filadelfia: Lippincotl Company.
GIANCOLl. D. C. ( 1985). Física: prillcipios y
aplicaciolles. Barce lona: Reverté.
GIBBS. D. A.: MERRILL. E. W.; SM ITH. K. A. i
BALAZS. E. A. ( 1968). Rheology of hya luronic acido Biopolymers. 6. (6). 777-79 1.

Jou. D.; LLEBOT, J. E. i PÉREZ. C. ( 1989). Física
l'ara ciellcias de la vida . Madri d: McG rawHil l.
JUNQUEIRA. L. G. i CARNEIRO. J. ( 1983). Basic
histology. California: Lange Med ical.
KANE. J. W. i STERNHEIM. M. M. ( 199 1). Física.
Barcelona: Reverté.
KISNER. C. i COLBY. L. A. ( 1985). Therapelllic
exercise: Foulldations alld thec/miql/es. Filadelfia: Davis.
KLEMP. P. i LEARMONTH. I. D. ( 1984). Hypermobili ty and injuries in a professional ballet
company. Brirish Jourtlal ofSport Medicille.
18. (3). 143- 148.

LASKOWSKI. W. ( 1976). Biofísica: ulla imroducciÓII para biólogos. Barcelona: Omega.
LEESON. C. R. i LEESON. T. S. ( 1980). Hisrología.
Madrid: Interamericana.
LAUBACH. L. c.; MCCONY ILLE. J. T. ( 1966). Muscle streng. flex ibility and body size of adults
males. Research Quaterl)'. 37. 384-392.
MAILLET. M. ( 1985). Hisrología e Hisrofísiología
humallas. Madrid: AC.
MCDONALD. S. i BURNS. D. ( 1975). Física para
las cielleias de la vida)' de la salud. México:
Fondo Ed ucati vo Interamericano.
MEZQUITA. C. ( 1973). Nociolles de fís ica-química aplicadas a la biología. Barce lona: Omega.
MÓLLER. M.; EKSTRAND. J. ; OBERG. B. i
GILLQU IST. J. ( 1985). Duration of stretching
effect on range of motion in lower extremities. The archives of Physical Medicille alld
Rehabiliration. 66. (3). 171 - 173.
MORO. A. ( 1973). Flexibilidad constituciollal )'
poslt/ra . Buenos Aires: Stadi um.
NIMNI. M. E. ( 1980). The molecul arorganization
of collagen and its role in determining the
biophysical properties of the connecti ve
tissues. Biorheology. 17. ( 1-2). 5 1-82.
POIRI ER. J. ( 1985). Cuadertlosde hislOlogía. Madrid: Marban.
RICHARDSON. I. W. ( 1972). Physics for biology
alld medicille. London: Wiley- Intersc ience.
RODfIl N. J. ( 1967). Hisrolog)': a rexr and atlas.
New York: Oxford Uni versity Press.
SflELLOCK. F. G. i PRENTICE. W. E. ( 1985). Warming upand stretching for improved phys ical
performance and prevention of sport-related
injuries. Sport Medicille. 2. (4). 167- 169.

apanis. Ed ..0ci6 Física i Espom 1991 (41) 54-61

SERW AY. R. A. ( 1987). Física. M éx ico: Nueva
Edi torial Interamericana.
SHY NE. K. i RICHARD. M . D . ( 1982). To strech or
not to strech? Tire physieiall alld Sport Medecil/e. 10. (9) . 137- 140
STROTHER. G. K . ( 198 1). Física aplicada a las
cielleia.\· de la salud. Bogota: M c Graw-Hill
Latinoamericana.

apunIs.EdUlod6 Física í ú¡oom 1997 (41)54-61

W ALKER. J. M . ( 198 1). Deve lopme nt. maduration and aging or human joints: A review.
PIrY.I'ioterapy Cal/ada. 33. (3). 153- 160.
WH EATER. P. R.: BURKITT. H . G . i D AN IEL. V . G .
( 1984). Histología f Ul/eiol/al. Barce lona:
Jims.

Woo. S.: GÓMEZ. M . A .: Woo. Y. K. i AK ESON.
W. H. ( 1982). M echanical properties or tendons and Iigaments. Biorheology. 19. (3).
397 -408.
ZARI NS. B. ( 1982). Soft tissue injury and repai rbiomechanical aspects. l/IIem atiol/lll l ourl/al of Sports Medicil/ e. 3. 9- 11 .

W EISS . L. i CREEP. R. O. ( 1982). Histología.
Barcelona: El Ateneo.

61

I ENTRENAMENT

Carlos lópez Calbet,

ESTUDI DE LA FREQÜÈNCIA
CARDÍACA EN JUGADORS
DE CATEGORIA CADET
EN PARTITS OFICIALS.

Uicendat en Educació Física.
Entrenador Superior de Bàsquet.

Francisco lópez Calbet,
Uicendat en Educació Física.

Vers una especificitat en l'entrenament

Abstrad
IlIlh;.\' presell1 arl;cle \l'e Iry 10 al'/alr;:.e hellrl rale dl/r;lIg ('Oll/pel;l;oll;1I 14- 16 r ellr

Paraules e/au: bàsquet, freqüència cardíaca, especificitat
funcional.

oId playe r s 11';lh Ihe ;dell vlo bw;II;lIg ;1If(J/'II/(I/;OIl ahOl/1 how Ih;s ('hallges Ihml/ g ho uI a II/(I/('h alld be;l/g ahle lo l/se Ih;s ;,(lOnlla l;oll

;11 Ih e lra;II;l/g a('I; I';I;es ;11

sl/eh li H'lIy Ihm Ihese hm'e li pallem s;I/1;llIr lo li gWll e .1';11/(//;011 al/(I he Ih e 1/10.1'1
sp e('!!i c p oss;ble.
F or Ih;s Ive hm'e al/lIly : ed 15 "Iarers

-5 l'llir II/lIkers, 5 g uardI' alld 5 1';1'01.1'- hr

II/elll/ S ol li .l'l'o rI l eslerIJII!soll/ el er .
We r ea li:e Iha llhe .l'llil/ple ;.1' SII/1I1110 oblll;1I (,ol/cll/s; l'e r esI/lIs, hlll

;1 ,1'er l'eS liS

(/

g u;de.

Resum

En l' articl e present. prete nem analitzar
la freqüènc ia card íaca durant la competi c ió e n jugadors de categori a cadet
- 14- 16 anys- , a fi d ' obtenir informac ió sobre com di scorre al llarg d ' un
partit i poder extrapo lar aquesta info rmació a les acti vitats d 'e ntrename nt de
manera que aquestes tinguin un patró
similar a la situac ió de j oc i siguin al
més espec ífiq ues possibles .
Per això han estat analitzat s 15 jugadors - 5 bases. 5 alers i 5 pi votsmitjançant la col·locac ió d'un pul sòmetre polar sport tester.
Entenem que la mostra és petita per a
l' obtenció de dades concl oe nt s, però
alme nys ens se rve ix d' orie nt ac ió .
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Introducció
L' espec ific itat de les qualitats motores
de l basquetbo li sta ha de tenir una importànc ia dec isiva a l'hora d'escollir
e ls rec ursos i els mètodes orientats a
pe rfecc ionar la pre parac ió física de l jugador.
Per se lecc ionar els exe rc ic is orie ntats
al desenvolupament de la res istè nc ia a
la fati ga en una modalit at conc reta cal
g uiar-se per les ex igènc ies imposades
pe ls trets específi cs de la competi ció
(( Platonov, Bulatova, 1992).

La res istència especial a la fati ga és la
capacitat d 'exec utar e fi caçme nt e l treball i superar la fati ga en les condi cions
determinades per les ex igè nc ies de
l' ac ti vitat competiti va (( Platonov, Bu latova, 1992).
apunts , EdU(Q(ió fi,ilO i E,ports 1997 (48) 62·67

Cada prog rama d' e ntre na me nt ha de
desenvolupar e l/e ls s iste ma/es que predo mine n e n la competic ió pe r a la qua l
es prepara l' esporti sta (Fox , Mathews,
1984),

Corba

Pots

,....

Pe r tant. per mill o rar e l re ndime nt de ls
j ugadors, he m de pl antejar exerc ic is
d'e ntre na me nt que ting uin una transfe rè nc ia positi va so bre e l joc i vig ilar
l' exec uc ió d' exerc ic is que pug uin in te rfe ri r e n e l re ndime nt.
Pe r ai xò és impo rta nt ana litzar els di ve rsos compo ne nts de la càrrega de
<.:ü m petic ió :

Copyright by POLAR ELECTRO

21102195

Temps' 00:00:00
Poll' 128BPM

Alt

Baix:

2DD
180

~ 00.01:3$ - 0015.45
VaIor:.$l
M~:
195 MaJdrTr 208 Pdl Sum.: 2782

Temps

00:05:00

00:10 :00

Corba
21/02195

Pols
220

00 :20 :00

Copyright by POLAR ELECTRO

• Caracte rístiques c ine màtiques
dinà miq ues de ls mov ime nts,

•
•

Muscul atura implicada.
Estructu ra de treball de ls músculs.

•

Mecani sme
d ' e nerg ia.

•

Freq üè nc ia card íaca.

de

submini stra me nt

148

• Conce ntrac ió sanguíni a d' àc id IlIcti c.

• Etc.

Corba

Pols

Copyright by POLAR ELECTRO

24/02195

220

, %

Això e ns durà a l' acomplime nt d ' un
princ ipi fona me nta l e n l' e ntre name nt :
Especificitat de I ·elllrellwllell/.

148

Material i mètodes

2' ...

' 24

Per recolli r les dades, he m utilitzat Pul sòmetres Pol(/r Spo r/ Tes/e r, la fiabili tat de ls qu a ls està reco neg uda per la
fis io logia de l' exerc ic i (Thi vierge, Leger. 1988: Voge lae re, Meyer, Duquet.
Vandeve lde, 1986 ).
Aq uest tipus de pulsò metre permet reg istrar la freqüè nc ia cardíaca cada 5
segons i, mitjançant l' execuc ió d ' un
progra ma d 'ord inado r. visua lit zar,
ana litza r. ex tre ure pe rce ntatges .. . de
les dades reg istrades .
Co l·loque m e l pul sòme tre a 2 1 j ugadors de categori a cadet e n partits o fi apuIds. EdU(D(ió fi.i(D i E.parts 19'11 (48)62·61

R8CUpefacl6: 00:00:50 • 00'11 :20
valor: · 19
MttJaM: 186 MtUn: 201 Pols Sum.: 2294

' 00

-.....--t""'-......~~~:::;:===;=~ T.~p.

I
-t-

00 :00 :00

0 0 :05:0 0

00: 10:00

00 :15:00

Gràfics 1·2·3. Mostren l'evolució de lo freqüència cardíaca durant el desenvolupament de tres partits diferents en les posicions de
base, acer i pivot. l'eixYcorrespon al número de pulsacions per minut, il'eix Xol temps. En la lona de la corbo de FC es poden
observar dues línies poraHeles. Lo primera morca el nivell de 200 p/mi lo segona el nivell de 180 p/m. En l'imaginari eix Yde la
dreta de la gràfica es mostren uns valors en %: aquests valors informen del percentatge de FC que està per damunt de les 200
p/m, del percentatge que queda entre 200-180 p/m i del percentatge que resta per sota de 180 p/m. Aquests percentatges fan
referència únicament al temps analitzat, que és e) que apareix marcat amb una línia més gruixuda i fosca en l'eix X. Si aquesta
línia no és contínua és pel fet esmentat abans, que no s'inclouen en el temps d'anàlisi el o els temps morts que s'hagin pogut
produir. En tot cas s'ha de dir que incloent en l'anàlisi el o els temps morts, la FC mitjana tan sols vario en 2·3 p/m. Finalment, a
la part inferior esquerra podem observar els valors corresponents a la FC mitjana, a la FC màxima i al sumatori de pulsacions del
temps analitzat. També hi apareix un valor de recuperació (diferèncÍl entre la FC inicial i la FC final). Aquest valor no ha se ser
considerat en ranòlisi present en referir-se a tot el temps analitzat i resultar, en conseqüència,un valor "fals" en no constituir
l'objectiu de l'anàlisi.
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FREQÜÈNCIA CARDÍACA MITJANA DURANT EL
PARTIT DE 5 JUGADORS PER LLOC
210

1 7 195

B

m

:~ l79I fIl'Ii'"

150

JUGADOR 1

•

JUGADOR 2

JUGADOR 3

JUGADOR 4

ALERS

BASES

.A

1 8

187

JUGADOR 5

PIVOTS

Gràfic 4. Mostro lo FC mitjana durant el temps de partit registrat de 5 jugadors per lloc.

FREaÜÈNCIA CARDíACA MITJANA PER LLOCS I
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'~8
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180

170

ALERS

BASES

PIVOTS

GLOBAL

cials corresponents a campionats provincials i d'aquesta manera registrem
la FC en situació real durant períodes
de joc de durada variable.
Tots el s registres corresponen a defensa individual i a atac contra defensa
també individual.
Han estat analitzats 7 jugadors per lloc
(base-aler-pivot) i s'han descartat per a
les anàlisis de ls resultats els jugadors
amb valors major i menor de FC mitjana per lloc , de forma que els resultats
que exposem corresponen a 15 jugadors , 5 per lloc.
Per a l'anàlisi dels resultats s' ha considerat des del moment en què el jugador entra en joc (per exemple , si el
pulsòmetre se li ha co l·locat 2' abans
del començament del partit, aquest
temps no es valora encara que estigui
registrat , ja que no constitueix temps
de partit) fins que acaba la seva participació en ell. Únicament hem descartat per a l'anàlisi el temps mort o
els temps morts, si és que n'hi ha
hagut.
El temps mitjà registrat per jugador,
aproximadament, és de 14'30".

Gràfic 5. Mostro lo F.C. mitjana durant el temps de partit registrada per llocs

Anàlisi dels resultats
PERCENTATGES DE FREQÜÈNCIA CARDÍACA
DURANT EL PARTIT EN BASES
P
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JUGADOR 1
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o

JUGADOR 2

PER SOBRE DE 200

JUGADOR 3

ENTRE 20-180

19

JUGADOR 4

.&.

18

,_tJUGADOR 5

PER SOTA DE 180

Gràfic 6. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-180 p/m i
per sota de 180 p/m durant el temps de partit registrat en BASES.
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El bàsquet és un esport de tipus intermitent en què s' alternen fases d'activitat d ' intensitat i durada variables amb
fases de recuperació (activa i passiva)
de durada també variable.
LA FC respon a aquestes característiques tot descrivint una corba amb valors que oscil·len entre 140-150 plm i
la FC màxima o submàxima del jugador (Gràfiques 1,2,3).

Sobre els 15 jugadors analilzals observem que:
•

Les corbes de FC presenten una
gran similitud (Gràfiques 1,2, 3).
apanis . EdU<D<ió Fm,. i E<porn 1991 (48) 62·61

•

•

•

La FC mitjana és de 188 p/m (Gràtïca 5).
La mitjana de FC màxima assolida
és de 20 I p/m (Gràfica 11).
La FC està. un 82.4% de les vegades. per damunt de 180 p/m i únicament un 17,60/e de les vegades es
troba per sota de 180 p/m (Gràfica
10).

PERCENTATGES DE FREQÜÈNCIA CARDÍACA
DURANT EL PARTIT EN ALERS
100
p
E
R

e

,,,,

40

T
A
T
G

•

La FC mitjana és de 188.6 p/m
(Gràfica 5).

•

La mitjana de FC màxima assolida
és de 203 .8 p/m (Gràfica 11).

p
R

•

E

T
E

, ,t

•

La FC està per damunt de 200 p/m
en un 20% de les vegades. entre
200-180 p/m en un 66.8% i per sota
de 180 p/m en un 13,20/e de les vegades (Gràtïca 9) .

•

La FC mitjana és de 190.2 p/m
(Gràfica 5).

•

La mitjana de FC màxima assolida
és de 202.8 p/m (Gràfica 11).

apunts. EdU,Q,ió Fili,Q i Esparts 1997 (48) 62-67
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Gràfi( B. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1BO p/m i
per sota de 1BO p/m durant el temps de partit registrat en PIVOTS

PERCENTATGES DE F.C. DURANT EL PARTIT
MITJANA DE 5 JUGADORS PER LLOC
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e

La FC mitjana és de 185 p/m (Gràfica 5).
La mitjana de FC màxima asso lida
és de 203.8 p/m (Gràfica 11).
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La FC està per damunt de 200 p/m
en un 0.60/e de les vegades. entre
200-180 p/m en un 79.40/,. i per sota
de 180 p/m un 20% de les vegades
(Gràfica 9).
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DURANT EL PARTIT EN PIVOTS
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Gràfi( 7. Mos1ra els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1BO p/m i
per sota de 1BO p/m durant el temps de partit registrat en ALERS
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La FC està per damunt de 200 p/m
en un 17.4o/e de les vegades. entre
200-180 p/m en un 63 .20/,. i per sota
de 180 p/m en un I 9.4 o/e de les vegades (Gràfica 9).
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Gràfi( 9. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200-1 BO p/mi
per sota de 1BO p/mdurant el temps de partit registrat en BASES, ALERS I PIVOTS
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Conclusions
PERCENTATGE DE F.C. DURANT EL PARTIT
MI TJANA DE 15 JUGADORS

•

La FC d urant un partit no ro ma n
consta nt. s inó q ue és osc il ·la nt. a mb
inte nsitat s molt e levades. La qual
cosa. juntame nt a mb r o bservac ió
de les acc io ns de ls j ugadors. confirma que e l büsque t és e mine ntme nt
ex pl osiu .

•

Les dades obting udes perme te n
confirma r que e l büsquet és fo naanae rò bi c
a lüc tic.
me ntalme nt
anae ròbi c lüc ti c
mínima me nt
ae rò bic (Fox. Mathews. 1984 l.

•

La FC mitj a na - 188 p/m- de mostra que la cürrega de la compe ti c ió
és mo lt e levada. Una mitjana ta n
alta ma nting uda d ura nt ta nt de
te mps és ca rac te rísti ca d' es forços
inte rmite nts.

•

Pe r llocs. la FC mitjana més e levada
correspo n als pivots. seg uit s dels
bases i ale rs. Això contras ta a mb e l
que es podi a es perar i a mb les dades
pu bli cades per a j ugadors de categoria sèni or (Co lli . Fa in al. Aquest fe t
pot o be ir a d ive rsos motiu s. e nt re e ls
q uals. al nostre parer. e n pode m trobar un o di ve rsos de ls seg üe nt s:
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E 90
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PER SOTA DE 180
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Gràfic 10. Mostro els percentatges de FC en què aquesta ho estat per damunt de 200 p/m, entre 200·180 p/mi
per sota de 180 p/mdurant el temps de partit registrat. Mitjana dels 15 jugadors
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Gràfic11 . Mostra la FC màxima durant el temps de partit registrat de 5 jugadors per llac.
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I . Que a més de l ll oc e n el qua l es
j uga té un pape r important la
capac it at volit iva de cada ind ivi-

d u: he m de te nir e n compte q ue
la mo ti vac ió influe ix e n la FC.
2. Manca d 'este reotipus a mb majo r
poli va lè nc ia e n aquesta categon a.
3. Que la mostra és petita per extre ure' n
dades
concl oe nt s
- però sí o ri e ntati vesper
llocs .
4 . Atès q ue e n e ls es forços inte rmite nt s d 'inte nsitat müxima o submüx ima la FC continu a augme ntat d ura nt els primers segons de
la pausa i es manté alt a d ura nt
a lg unssego ns. hi pothaverj ugadors a mb una gra n capac itat voapunts . EdU(O!ió Fili,o i Elportl 1997 148) 62·67

•

Les millores de les adaptac io ns lï sio lòg iques a l' e ntre name nt de resistè nc ia
ae rò bica
reque re ixe n
g rans volums d 'e ntre name nt. A ixò
impli ca dedicar un te mps important
a aquesta face ta e n detrime nt d ' a ltres aspectes més impo rtants.

•

La capac itat aerò bi ca nccessü ri a pe r
a l büsquet es pot adquirir de fo rma
indirecta pe l propi volum d 'entre name nt espec ilï coqua litatiu .

•

Ateses Ics carac te rístiques intrínseques de l büsquet (l' ex pl os ivitat
marca la diferè nc ia ), se ri a més
avantatj ós pe r al jugador durant la
prete mporada realitzar un e ntre name nt adaptatiu a I" ex pl os ivitat e n
lloc d'un e ntre name nt de resistè nc ia
ae rò bi ca .

FREQÜÈNCIA CARDíACA MÀXIMA
MITJANA PER LLOCS DURA NT EL PARTIT
P
I
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100
BASES

•

ALERS
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Gràfic12. Mostro lo mitjono per 1I0u de lo FC màximo duront el temps de partit registrot

liti va, pe rò amb una capac itat de
recupe rac ió me no r. que prese ntin
una FC mitjana molt elevada però
te nint més intluè nc ia e n aquesta e ls
pe ríodes de pausa que e ls de treball.
Això podri a ser esbrinat mitj a nçant
I" execuc ió de proves de potè nc ia
ae rò bi ca müx ima i d 'esfo rços inte rmite nt s müx ims.

Té se ntit rea litzar e ntre name nt de resistè ncia ae ròbica e n la prete mporada')
S' ha de tre ballar la resistè nc ia ae rò bica
durant la te mporada ?
1\ f "¡\ VO R

•

•

Fac ili ta la rec upe rac ió.

•

Pe rmet inc re me ntar el volum d' e ntre na me nt.

Discussió
El cone ixe me nt de la mane ra de di scórre r la FC durant e l partit i I" o bse rvac ió
de les accio ns que rea lit ze n el s j ugado rs e ns duu a plantejar-nos la qüesti ó
de l treball de res istència ae rò bica e n e l
hüsquet.
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LA CORBA DE FATIGA
DE CARLSON: PARÀMETRE
VÀLID PER A L'AVALUACIÓ
I CONTROL DE LA
CAPACITAT ANAERÒBICA?
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Abstrad

ParauLes
clau:
capacitat
anaeròbica, test de camp, cost
cardíac.

Th e plallllillg of .l'ports tra/lllng is based on th e objecti ve dete rmination of
physiolog ical parameter.l· thmugh tests th at are valid dependable and eas il)'
repmduced.
Th ese p[/rameters ha ve been el'a luated in lahoratories}ïtting th en/Selves pe rfectly to the needs of a correct dose oll'(lriables (Wingate et al. 198 1. Marga ria
et al. 1966. Ayalon et al. 1974) .vet. on the otlur hand. the evaluation contribu tioll s made in th efield are l'erv limited. CarlsO/,'sfatig ue curve is described as
a simple. direct way ofel'aluating the anaembic capacity (CA) of a spo rtsman
although it is llot e/ear if it m easures the la ctic or alactic CA. With the idea of
findin g the energetic metabolism irnplied in this test. 31 .l'ports people. 18 men
and 13 women of 2 1.6±3.2 years o Id were suhjected to 10 series of 10 seconds
of skippill g (co unting th e cye/es o r the lIumbe r of times a leg touched the flo or
after a complete rope circ/e). alternating with another 10 series of 10 seconds
test. Th e subject.\' were mon itored throughout the work period and the rest
p eriod. obtaining the hea rt expenditure from the sum of th e jïnal hea rt rate
plus thar of th e 2nd. 4th and 6th minute of th e rest p eriod. du rin g which. also.
blood sali/pIes were taken ji'om an ea r lobe previously congested. in th e 1st.
3rd. 5th. 7th and 10th rn ili u te.l· of the rest pe riod. and immediately analy::.ed
in an Analox p -LM5. showillg all al'erage of th e g reate.l't concentration of
la ctl/te of 10. 9±5.3

III Mol/I.

The statistical analrsis of reg ressioll shows a lo\\' correlation between the average
heart expenditure (501±42 ppm) alld the al'erage total ( \'cles (I 80. 1±2 1) with a
l'a/ue (!l R=0.07 goillg clOWII to 0.0 I alld 1.2. 10 . (¡ respecti vely. according to .l'ex
(li/ell and wOlI/en )
We (,o llsider. /ookin g at th e results. that Car/soll ·.l'fatigue test curl'e cannot be
presented as a l'a /iclll/ ethod (!l e l'aluation and contro/ of the ~ports training as
it sho\Vs no relation at all betweell the concentration.l· of Il/ ctate heart expenditure and perfonnance (!l the subjects tested under the condition.l· established
ili th e test.
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Resum
La pl anificac ió de l' entrenament esportiu es basa en la determinació objecti va de paràmetres fi sio lògics a través
de tests và lids. tïables i fàc ilment reprodu·lbles .
Aquests paràmetres han estat avaluats en la boratori bo i ajustant -se
pe rfectame nt a les ex igènc ies d'un a
correcta presa de va ri ables (Win gate
i co l. . 198 1: Margaria i col. , 1966:
Ayalon i co l. . 1974: etc .). pe rò . això
no obstant , les a portac io ns d'avaluac ió fetes sobre e l terreny són escasses. La Corba de Fati ga de Carlson és
desc rita com una forma se nzill a i di rec ta u 'ava lu ar la capacitat anaeròbica (CA) ue l' esporti sta, per bé que no
es peci fi ca si mes ura la CA alàctica o
la làctica. A fi d' esbrinar e l metaboli sme e nergètic princ ipalment implicat en aques t test, 3 1 indi vidu s es po rti stes, 18 ho mes i 13 dones, de 2 1,6
± 3 .2 anys. va n set sotmesos a 10
l
sèri es de ski ppin g (compta bilit zant
e ls c ic les o no mbre de vegades que
una cama toca a te rra des prés d ' un
recorreg ut complet), a lternades a mb
a ltres 10 sèri es de 10" de descans. Els
individu s va n se r monitoritzats du ra nt e l període de tre ball i recuperac ió
2
i es va o btenir e l Cost Cardíac a
partir de la suma de la freqüència
cardíaca final més la de ls minut s 2, 4
i 6 de la recu perac ió . durant la qua l.
a més. es va n ex tre ure mostres de
sa ng de l lòbul d ' una o re lla prèv iament hiperhe mit zada . e n e ls minut s
I. 3. 5, 7 i 10 de la rec uperac ió i va n
ser analitzades immediata ment en un
ANALOX p-LMS . donant una mitjana de la co ncentrac ió màx ima de lactat de 10,9 ± 5,3 mMol/1. L'anà li si
es tadística de Regress ió mostra un a

corre lac ió baixa entre e l Cost Cardíac
mitj à (501 ± 42 ppm ) i e ls C icles
total s mitj ans ( 180.1 ± 2 1), a mb un
va lor de la R =0 ,07 . que baixa a 0,0 I
6
i 1. 2. 10- res pecti vame nt si es tracten
per sexes (homes i do nes).

Si disminueix la intensitat i perllon guem l' exerc ic i fins als 2 o 4 minut s, la
de pendènc ia de les vies energètiques
ANA serà me nor. i la producció d' ATP
esdevindrà cada vegada més important
per les vies AE (Chi ang i col.. 1991).

Considerem. en vistes dels resultats, que
el test de La Corba de Fatiga de Carlson
no es presenta com un mètode vàlid
d'avaluació i control de l' entrenament
esportiu ja que no s'obté cap re lació
entre les concentracions de lactat, Cost
Energètic i rendiment del s subjectes
avaluats sota les condicions establertes
en el test.

El meta bo li s me ANA té un escàs valor pràc ti c per al desenvolupament
d 'activitats de la vida quotidiana.
però, ta nm ate ix. és fonamental en e l
d 'acti vit ats espo rti ves co l·lecti ves i
indi vidu a ls. La seva difíc il va lorac ió
d ' un a forma direc ta ha dut a desenvolupar proves que l' ava luen en laborato ri i sobre e l te rreny basa nt -se en
l' ac ti vac ió de l me tabo li sme c it at amb
mov iment s d 'a lta inte nsitat ( Do nso .
1978) i cl ass ificades en ANA A LA i
ANA LA en base a la princi pal funció
meta bò li ca impli cada (Chi ang i col.,
1991 ).

Introducció
Les proves de valoració de la func ió
ae ròbica estan àmpliament di vulgades
en la literatura científica, mentre que
les anaeròbiques són objecte de més
di sc ussió en els tractats de fi sio logia de
l'exerc ic i a causa de la seva objecti vació difícil i la di stinció entre metaboli sme Anaeròbic Alàctic (ANA ALA)
i Anaeròbic Làc tic (ANA LA ) (Martín,
1987).
Activitats mo lt curtes de potè nc ia
(ve loc istes, sa ltado rs, etc .) de durada
inferior a 6" depene n quasi exclusivame nt de l'a lliberame nt immediat
d 'ene rg ia de ls fo sfàge ns intramu sculars e mmagatzemats. En perll o ngar
l' exerc ic i màxi m fins al 60" es redue ix la potè nc ia i implica un sistema
de producc ió d'energia a curt termini :
la g lucò li si ANA amb la fo rmac ió
co nseg üent d'àcid làc tic (s ubj ec te a
fac to rs indi vidual s d 'entre name nt,
nutrició i tipu s de fibra) (McA rdl e i
co l. , 1991 ).

Margaria, 1966; Ayalon. 1974: Dal monte i Leonardi. 1975 , e ntre d 'altres,
va n dissenya r tests per avaluar la capacitat ANA ALA en laboratori . De la
mateixa manera, són innumerables els
tests de camp que s'apliquen a gestos
especítïcs de natac ió, carrera. etc., amb
temps sempre inferiors als 10" per ta l
d' ajustar-se a aquest propòs it.
El test de Wingate ( 198 1) és una de
les proves de labo rato ri més usades
per avaluar la funció ANA LA en e l
tre n inferior (apli cabl e també a l superior). utilit zant un a bic icl eta ergomètri ca de fre mecà ni c a mb una
res istè nc ia inic ia l de 0,5kg qu e s' in crementa e n e ls primers 4 a 75g per
Kg de pes i come nçant la prova a
partir d ' aquest mo me nt. Es co mpt abilit ze n les revoluci o ns cada 5" fins a
com pl etar e ls 30" de l test, indi cantnos e n relació al seu no mbre la potèn c ia desenvo lupada cada 5" e n Kg/seg.
A més, di spose m d ' altres tests per

( I) Skipping: Carrera sobre el propi lloc. sense desplaçament.
(2) Cost Cardíac: Paràmetre emprat per Carlson per expressar l'estat de la capacitat d'anaeròbia de ls individ us a partir de la suma de la rre4ü ~ n c ia cardíaca
lina!. després de la realit zació específica del seu te,t (protocol de treba ll usat en aquest estudi) amb la de ls minuts 2. 4 i 6 de la recuperaci6 pa"iva.

apunts. Edu<oció FÍ1i,. i Espom 1997148)68·73
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~

HOMES (n = 18)

-

11-

DONES (n= 13)

~ TOTAL

(n = 31)

EDAT (anys)

PES (Kg)

TALLA (cm)

23 ,9 ± 3,2

76,4 ± 6,8

179,36 ± 5.7

19,3 :t 1,5

61 ,7 ± 9

169,4 ± 6,3

21.6 ± 3,2

69,0 ± 10,3

174 ,38 ± 7,0

Taulo I. Per/il dels individus experimentals expressat en x± sd

f-,

•

x
'"

•

a valuar aquesta funció sobre el terrcny cn difere nts grups musculars
(per e xemple. el numbre dc Ilcxions
abdominals c n 30" ) o cn activitats
esporti ves específiques (com ara els
800m supramüxims e n ciclisme)
(Martin. 1988). En aqucsta línia.
l'an y 1945. Carlson va proposar un
test per a valuar restat físic dc l' es portista i la seva evolució al llarg dc
l' cntrenament (Fox. 1985). At esa la
importüncia d'una bona a valuació de
la condici ó física de l'esportista per a
un calibratgc ajustat de l' e ntre nament
es portiu. i te nint consci è ncia dc rcs cassesa de tcsts fiables que es facin
sobre el terreny d 'una forma senzi lla.
cns plant egem si la Corba de Fatiga
de Carlson podria ser un mitjü d'obtenir informació sobre el me tabolisme ANA LAC. en la qual el Cost
Cardíac fos un parüme tre vül id per a
l'a valuació i control del rcndime nt.

Figuro 1. Disseny del treball o realitzar durant les sèries

Material i mètodes
CICLES TOTALS

LACTAT mMolI1

COST CARDíAC

HOMES (n = 18)

189,95 ± 0,3

11 ,8 ± 6,9

517 ± 14

DONES (n = 13)

169 :t 6,5

7,75 ± 3,3

473 ± 6

TOTAL (n = 31 )

180,1 ± 21

9,7 ± 2,8

501 ± 42

"='"
Taulo 11. Valors dels cicEs totals, concentracions de lactat assolides
i cost cardíac de recuperació, expressat en X± sd

!I

CICLES TOTALS

COST CARDíAC
I---

I

HOMES (n= 18)

--

DONES (n= 13)

I

TOTAL (n= 31)

- I

189,95 ± 0,3

r---

517 ± 14

0,01

169 ± 6,5

473 ± 6

1,2 ·10 6

180,1 ± 21

501 ± 42

om

c-

Taulo III. Relació nombre total de cicles amb el cost cordíac, expressat en x± sd
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El grup eSllldiat era constilllït per un
total de 31 individus . 18 homes i 13
dones (les dades antropomè triques
de ls quals apare ixe n rcllcctidcs a la
Taula I). practicants de diferents disc i pi i nes esport i ves i habi llIalment
sotm esos a e ntrename nts esportius
sistemütics .
L'cxecució dels test de la Corba dc Fatiga de Carlson va consistir a altcrnar 10
períudes de 10" dc carTera sobrc e l propi
11(x: amb 10 sèries de 10" de dcscans . Es
va par1ird'una posició bípeda aproximadament a mig mctre del llistó que establcix l'altura d ' elevaci ó dels genolls du rant e l treball i aqucsta altura es va ajustar de mancra que coincidís amb l'arti culació coxofemoral de cada indi vidu
(Figura I).
En cada una de les sèrics dc trcball es
comptabilitzavcn el nombre dc gambaapunts . Eduloció FWIO i Esports 1997 (48) 68·73

des completes o cicles que lïndividu
realitzava (cada vegada que el peu contrari al que iniciava la can'era tucava a
terra). Lïndividu estava monitoritzat
durant tot el procés amb un SpOJ1 Tester
PM-40{X). que va registrar la freqi.iència
cardíaca cada 15". Amb la suma de la
freqi.iència cardíaca final i les dels mimils 2. 4 i ó de recuperació es va obtenir
el paràmetre "Cost Cardíac". En els minuts posteriors al test van ser preses
mostres de lactat del lòbul de l'orella
prèviament hiperhemitzada (minuts I.
3.5.7 i 10 de recuperació). que van ser
analitzades immediatament amb un analitzador de lactat de membrana enzimàtica A ALOX p-LM5 .
Les condicions ambientals de realització
del test van ser idèntiques per a tots els
individus. i per això es va fer servir el
laboratori I de la F.CA.F. D. de la Universitat de Granada.
El tractament estadístic va ser efectuat
amb ajut del paquet informàtic Statview. a la recerca d' una significació entre els par~lInetres obtinguts a través
d'una anàlisi de Regressió per a variabl es aleatòries quantitatives.

CORBA DE CANSAMENT DE CARLSON
600
500
400
300
200
100

o- 11 ,8

Lactat

•

•

Homes

Dones

COST CARDíAC

LACTAT mMol/1

R

HOMES (n = 181

517 ± 14

11 ,8±6,9

0,3

DONES (n = 13)

473 ±6

7,75 ± 3,3

0,08

TOTAL (n = 31)

501 ± 42

10,9 ± 5,3

0,4

.~

¡-

Taula IV. Relació del cost cardíac amb les concentracions de loctot ossolides, expressoten x± sd

HOMES (n = 18)
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C. Cardíac

CiclEs

Figura 2. Camparació dels resultats entre sexes

Resultats
La Taula II mostra la valoració funcional expressada a través de diferents
paràmetres. Les concentraciuns de lactat són prou e levades per poder catalogar el test de la Corba de Fatiga de
CarIson com a ANA LA amb 10.9
±5.3mMol/1 de lactat mitjà aconseguit
per I RO.I 1 21 cicles totals mitjans i al
qual correspon un Cost Cardíac mitjà
de 50 I l 42 ppm.
A la Figura 2 podem veure com els
resultats obtinguts pels humes són significativament més elevats que els de les
dones. amh una dife rència mitjana de
29.9 cicles. 4.05mMol/l de lactat i 44
ppm Ill é ~ que elles.

7,75

CICLES TOTALS

COST CA RDíAC

R

189,9 ± 0,3

11 ,8 ± 6,9

0,2

7,75 :!: 3,3

0,05

10,9± 5,3

0,3

DONES (n = 13)

169 :!: 6,5

TOTAL (n = 31)

180,1 ± 21

I

]

Taula V. Reloció nombre totol de cicles amb les concentracions de loctat assolides expressoten x± sd

A la Taula III apareixen les relacions de
significació entre aquests parilmetres
funcionals i el rendiment dels espurtistes
en la realització del test. El Cost Cardíac
manté una relació escassa amb els cicles
totals dels indi vidus i guarda un nivell
de significació R cie (L07 per als resultats
6
totals. que disminueix a 0.0 I i a 1.2 . 10.

A la Taula IV mostrem una signifïcació
lleugerament més elevada si es relaciona
el Cost Cardíac amb les concentracions
màximes de lactat obtingudes augmen tant la R a 0.4 i disminuint també en ci
tractament per separat de Ics dades dels
homes respecte als de les dones a (U i
0.08. respectivament.

en considerar per separat els resultats
d' homes i dones.

La Taula V mostra que aquesta signifïcació tampoc no existeix si . en lloc
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de co nsidera r el Cost Cardíac. prene m les conce ntrac io ns màx imes de
lac tat obtin g udes, asso lint un s ca lo r
de R de 0. 3. 0 .2 i 0.05 per als totals,
ho mes i dones, res pecti vame nt.

Discussió
La Corba de Fatiga de Carl son
(Carl son. 1945) és proposada per avaluar l'estat fís ic de l' esporti sta i la seva
evoluc ió al llarg del te mps d ' una manera senzilla i prene nt com a paràmetre
de referè nc ia les freqüències cardíaques de recuperac ió després d\1Il esforç màx im i di scontinu de curta durada (Fox. 1985).
Les concentrac ions de lac tat obtingudes ( 10.9 ± 5.3mM ol/l ) ens mostren
que la Corba de Fati ga de Carl son és un
test e minentment làctic. Mo lts autors
consideren la determinac ió de l' àc id
làc tic com un mètode mo lt pràcti c per
quanti ficar la resposta metabò lica a
l'es forç (García de l Moral i co l. , 1988:
Brooks. 1988; Rieu i col. , 1988). A
parti r d' esforços mo lt intensos de lO"
de durada. la via energètica A NA LA
es posa en funcionament (McArdle i
col.. 1990). per bé que hi ha estud is
recents que avancen el moment de
l'ini ci de l' ac umulac ió de lac tat en have r trobat ni ve ll s de lac tat significativament més elevats en biòpsies mu sculars després d 'esfprços supramàx im s
in fe riors als 10" de durada, valors que
es justificari en amb una ac ti vació de ls
siste mes ANA LA immediatament
després del començament de l' exercic i
(Merc ier i col. . 199 1).
Se sap mo lt bé que encara que el lac tat
sigui un àc id orgàni c poderós i que la
sev~ ac umulac ió provoqui fatiga pri merenca, és un indicador clar de la
intensitat de l' esforç realitzat. A més,
la seva ox idació en el mú scul podria
suposar una de les vies d 'obtenc ió
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d' energia més important s (Brooks i
col. , 1988; Fox, 1985: García del Moral
i col. , 1988; Rieu i col.. 1988). Si això
és d 'aquesta manera. a concentrac ions
majors de lac tat hauríem d ' have r obtin gut un major rendime nt. j a que la formac ió d' àc id làctic i la seva metabolitzac ió està en relació directa amb la
veloc itat d ' actuació de l metabo li sme
ce l·lular. raó per la qual en incrementar
la capacitat d 'e liminac ió de l lac tat des
de l' interior de la cè l·lul a cap a la sang.
des d ' on pot ser transportat per a la seva
resintetització i posterior utilitzac ió
com a substrat energèti c, s' incrementarien les concent rac ions sanguínies de
lac tat fin s a ni vell s mo lt e levats. El
nostre estudi no ho confirma. això. No
hem trobat cap me na de re lac ió entre
els indi vidus que produe ixen més lactat
i e ls que rende ixen més a la prova
(R=0,3). Per tant. hi deu haver un fac tor
que determ ini que aquest excés d' energ ia no es materi al itzi en més c icles. i
pe nse m que es pot tractar d ' una mala
exec uc ió del treball establert (ski pping) .
En la Corba de Fati ga de Carl son. un
Cost Card íac que d isminueix al ll arg
de l temps indi caria una mill ora de l' estat físic de l' esporti sta, i di sminuiria el
temps que necessita per estabilitzar la
seva freqüènc ia cardíaca a mesura q ue
millora la seva capac itat física al ll arg
de l temps i en una re lació constant
entre el Cost Cardíac i el rendiment.
Aquesta re lació posari a de relleu que
el s mill ors rendiments es corresponen
amb els Costos Card íacs més baixos.
Tanmate ix podem trobar-nos amb el
cas d ' un indi vidu que fa un gran esforç
sumant un nombre de c icles im portant
i ac umul ant un deute elevat d ' 0 2. q ue
provoca que la seva freqüència cardíaca de recuperac ióes mantingui e levada
durant més te mps, augmentant el Cost
Card íac i falsejant e ls result ats del test.
al costat d ' un altre indi vidu que potser
realitzi menys cicles. es recuperi abans

i obtingui un Cost Cardíac més baix.
Per aquesta raó mai no seria útil comparar aquests resultats de manera absoluta entre els mate ixos indi vidus, malgrat que sí que es podrien comparar les
corbes de recuperac ió de la freq üènc ia
cardíaca per a un mate ix indi vidu i en
mo ments di fere nt s. considerant sempre com a punt de re ferència la freqüència card íaca final de treball.
En parlar de deute d ' 0 2. cal citar per
força el te ma de la resíntesi de l glucogen a partir del lac tat. en l' elaborac ió
de l qual es consumeix una part addic ional d ' oxígen. Per exemple. una producció de 60.5g de lac tat o 10.9mM ol/l
necess ita 7.261 d' 02 per a la seva metabo litzac ió (Fox . 1985), i per això podríem trobar un Cost Card íac més elevat en els indi vidus que han ac umul at
una lac tac idèmi a major. Això no obstant. tampoc no hem obtingut una re lació sufic ientment significati va entre
ambdós parà metres, que mantenen un
valor de R=O,4. En altres in vestigac io ns (Rieu i col.. 1988) es conside ra
que hi ha diferències entre el retorn a ls
valors normals de consum d ' 0 2 i de
lac tat en la sang després d'un esforç
supramàx im i intermitent en sèries de
45" de treball interca lades amb 45 de
descans sobre un tapís rodador. La
ràpida normalitzac ió de ls valors d ' 0 2
enfront de ls de l lactat confirma que no
hi ha una re lac ió directa entre el deute
d' O:! i els ni ve ll s de lactat sanguini
des prés d ' un exercici mu scul ar (Rieu i
col.. 1988). i això j ustifica en el nostre
cas aq uesta inde pendènc ia entre el lactat ac umul at i e l Cost Cardíac malgrat
les diferènc ies en els protocols de treball.
Reprenent les considerac ions exposades. concloe m:
I . La Corba de Fati ga de Carlson produeix e levats ni ve ll s de lactat. independents del rendiment dels indi vidus.
apunts . Educació Física i Esports 1997 (48) 68·73

2. El valor del parümetre "Cost Cardíac donat per Carlson també és
independent de ls eicles tota ls.
3. La Corba de Fatiga de Carlson. per
tanl. no és un mètode vàlid per a
I" avaluació i el control d'entrename nt de la Capacitat Anaeròbica
Lüctica.
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ASMA INDUIDA
PER L'EXERCICI

Uicenciada en Educació Física.

Abstrad

Paraules clau: asma, exercici,
aHèrgia.

This work cOllsists of a recessioll of articles and books on ast/una brought OIl by
exercise. Mainly. we worked froll/ flve articles written ili the last few years lInd
j;"O//1 different booh t/¡at have serl'ed as reference.
Some (~f the thillgs to take illto account in ast/uI/a bmught on by exercise are the
fol/owing: the po.uibility ()fbronchial spasll/s. liS wel/ as their intensity ajter doin g
an exercise. increases with the severity of the ast/uI/a. although there are individuals in which physical efforf is the on ly trigger. III top athletes. the prevalence of
ast/una bmught 011 by exercise iS/;"O/1/ 3% to 10%. Each one of these situatiol/S
has its own therapeutic approach.
IlIfense exercise causes a narrowing (~f the air passages inll/ost asthmatics. Cold and
dry atll/ospl!eres increase t/¡ese reactiollS. while the inhalation of humid and ~ra""l
air, prevellf them. Therefore. swimlllÏng is an exercise especial/y reco/1lmellded for
asthmatics. Usual/y. the asthmatic reaction cal/secl by physical e..r:ercise is prevellted
by the previous inlzalation ofa "beta-adrenergic ". Asthmatic patients. as a general
rule. should not be discouragedfrol/J doing physical exercise. for a better tolerance
(ifwhich a pmgressil'e increase of effort is recol/Jmended.
This recessiol/ wil/ give the reader a cOl/Jplete illformation on exercise-induced
asthma, as it presents al/ basic concepts and actualized studies on this subjecto

Resum
Aquest Ireball consisteix en una revisió
d'articles i llibres que Iracten sobre
l'asma induïda per l' exercici. M' he basat principalment en articles publicats
en e ls darrers anys i en diferents llibres
que m'han servit de suport.
Algunes consideracions sobre l'asma
induïda per l' exercici són les següents:
La probabilitat de presentar broncoespasme, així com la seva intensitat , des-
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prés de fer exercici s'incrementa amb
la severitat de l'asma, per bé que hi ha
individus en què l'esforç físic és rúnic
factor desencadenant. En e ls esportistes d'elit, la prevalença d'asma induïda
per l'esforç és del 3 al 10%. Cada una
d' aquestes situacions té el seu propi
enfocament terapèutic.
L'exercici intens indueix un estrenyime nt de les vies aèries en la majoria
d'asmàtics. El s ambients freds i secs
incrementen aquestes respostes. mentre que la inhalació d'aire humit i temapunIs. Edu(a<i6 Físi<a i Esportll997 (48) 76-85

perat les preveu. Per això la natació és
un exen.: ic i espec ialment recomanat en
indi vidu s as màtics.
Us ualment la resposta as màtica in duïda per l' exercic i es preve u amb la
inhalac ió prèv ia d ' un beta-adrenèrg ic.
En líni es generals, no s'ha de contrain dicar la rea lització d 'exerc ic i físic en
pac ients as màtics, i es recomana la realit zac ió prog ress iva d' es forços per mi llorar la to lerànc ia enve rs e ll s.
Mitjançant aquesta rev isió, una persona s' informarà de forma mo lt completa
sobre l' asma induïda per l' exerc ic i, j a
que s'hi ex posen els conceptes bàsics i
els estud is actualitzats que han estat
duts a terme.

Introducció
AI voltant de la pato logia as màtica es
respi ra un ambient de desconeixement ,
concretament pe l que fa a la seva etiologia i als fac tors desencadenants. AI
ll arg de la hi stòria han estat elaborades
infi nites cl ass ificac ions d 'aquest quadre clínic, però es manté i és la més
comunament acceptada, malgrat les seves imperfecc ions, la c1ass ifïcac ió que
atén als fac tors etiològics .
I . ASMA EXTRíNSECA (al·lèrgica)
Freqüentment associada amb
l'hi stori al personal i/o fa miliar
de ma laltia al·lèrg ica. En general
acostuma a iniciar-se a edats pri merenques (in fà nc ia i ado lescència). Constitueix e l 80% dels
casos d'as ma.
2. ASMA INTRíNSECA
Es carac teritza per l' aparició tardana (a partir de ls 30-3 5 anys
d 'edat). Té persistència i gravetat en e ls símptomes . La majori a
d'as màtics adults sensibles a
l' AAS (àc id acetilsalic ílic) resten inclosos en aquest grup .
Comprèn un 20 % de ls afectats.
apunts. Ed ucQ(ió Fisl,. i Espom 1997 (48)76-85

La infl amac ió bronqui al en l' as ma és
induïda en la majoria d 'ocasions (80%)
per la hipersensibilitat de les vies respiratòries i la posterior ex pos ic ió a
al·lergens ambienta ls, en general a partícules aerotransportades com ara e ls
àcars de la po ls, la caspa dels anim als,
els pòl·lens, etc. Però els símptomes
as màtics no tan sols apareixe n com a
conseqüència de l'ex pos ic ió a l' age nt
etio lòg ic, sinó en rel ac ió amb altres
desencadenants inespecífi cs com ara
infecc ions respiratòries, po l·lució atmos fè rica, fum de tabac, aire fred,
exercici físic, etc.
Segons els estudis realitzats pe l gru p
CESEA, així com per una sèrie d 'autors detallats a la bibliografi a, podem
presentar algunes considerac ions sobre
l' as ma induïda per l' exerc ic i:
El broncoespas me pot ser desencadenat per la realitzac ió d 'esforços físics
fin s en el 90% dels indi vidus as màtics.
En mo ltes ocas ions aquesta dada no es
correlac iona bé amb la hi stòri a cl ínica,
i per a la seva confi rmac ió necessita la
realització d ' un test d 'esforç amb control de la funció respiratòria.
En general, hom admet que tant la
probabilitat de presentar broncoespasme després de la realitzac ió d 'esforç
com la seva intensitat s'incre menten
amb la severitat de l' as ma bronqui al.
Tanmate ix, hi ha indi vidu s en què l' esforç físic és l'únic desencadenant.
El recone ixement d' aquesta c ircumstància és important, tant en els nens i
ado lescents com en el s adults. En e ls
dos primers grups d 'edat, permetrà la
seva participac ió completa en e ls jocs
i esports. En els adults, ev itarà la limi tac ió progress iva de les acti vitats físiques, que a la llarga condueix a una
vida sedentària, en absolut convenient
per als indi vidu s as màtics.
La realitzac ió d ' un exerc ici d ' intensitat
moderada és reco manable en e ls pac ients as màtics per molts motius, alguns relacionats amb la pròpia malaltia

respiratòri a i altres amb les seves conseqüènc ies, com és el cas de la preve nció i trac tament de l' osteoporos i secun dària a la corticoteràpi a.
Es fan di ve rsos estudi s sobre l'Asma
Induïda per Es forç (A IE) en què són
estudi ats di fe rent s aspectes d ' aquesta
malalti a i es fan una sèrie de proves per
di ag nosticar aquest tipus d ' as ma, tot
qüestionant la va lidesa dels proced iments de selecc ió per detectar l'A IE.
Un exemple d ' aquests estudi s és e l
publicat a "Medical College de C erll'gia " (vol. 70, abril 1993 ).
Segons aquest estudi , l' AIE es mani fes ta en un bro ncoespas me després
d ' un exercic i intens, que pot di sminuir
la capac itat aeròbica de l' esporti sta.
S' han dut a terme di ve rsos estudi s amb
pobl ac ions distintes (grups ) i característiques di verses i la variable era l'A IE
(Weiler JM , Metzger W J, Donell y AL.
et al. , 1986, Rupp NT, Guill MF, Fruge
BC, et al. , 1999). Alguns programes
d 'avaluac ió es basen en el s qüestionari s, i a d 'altres se ' ls va afeg ir l'esp irometri a (Eggeleston RA., 1984, Pi erson
W E, Voy RO . Exercised ). Només era
ofert e ls test d 'es forç a qui presentava
ri sc d ' AIE (Rice SG , Bierman C W,
Shapi ro GG , et a l. 1995). En aquesta
avaluació d 'esport istes estudi ants d ' lI
anys d ' edat (Rupp NT, G uill MF, Bru dno OS, et al.. 199 1), la preocupac ió
era la fiabilitat dels qüestio nari s (Kawabori Y, Pierson W E, Conquest LL.
et al, 1976).
En aquesta ex periènc ia es pot observar
que algun s esporti stes presenten
símpto mes d 'A IE (broncoespas me)
com a part d ' un exerc ic i intens. Per
consegüent , hi ha atletes que tenen A IE
i pensen que és part de l' esforç: aleshores als qüestionaris contesten que no
tenen as ma.
Hi ha una tendènc ia e ntre els ado lescents a negar les malalties o símptomes; això condue ix a errors en els qüestionaris de selecc ió.
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En preocupar-se per les efi càcies de les
tècniques de selecció (en l'adolescent),
es proposen els objectius següents:
I. Valorar la incidència de l' AI E en
pobl ac ions d' esporti stes adolescents independentment de l resultat de l' ava luació de risc en la
selecc ió prèv ia.
2. Determinar la sensibilitat i especificitat qüestionant els mètodes
de selecció (valors positius i negatius, etc.).
Segons l' estudi realitzat per l' equip
d' in vesti gac ió de l John Huntes Hospital de la Facultat de Medicina de la
Uni versitat de Newcastle, Austràlia
(elaborat per Gibson i col. , 1995):
L' as ma és una causa important de morbilitat i mortalitat en les primeres edats
de la vida. És una de les malalties cròni ques més comunes en aquest grup
d' edat (Newacheck PW , McManus
MA , Fox HB ., 1991 , Forero R, Baumand A, Young L, Larking P., 1992) i
una causa important de l' absenti sme
durant el període escolar (Ford R, Dación K, Cowi e A. , 1988). L ' etapa de
l'ado lescènc ia representa un camí de
transició de nen a adult en e l qual es
donen canvis físic i psicològics importants; l'indi vidu està en un període
màx ima vulnerabilitat davant les malalti es. Això té una gran influència en
el rebui g d' aquesta mala lti a crònica i
en el seu tractament (Hoffm an D, Becker D, Gabli el H. , 1976).
La capac itat de l' adolescent per comprendre el mane ig de la seva malalti a
pot ser limitada, raó per la qual els
fa mili ars passen a ser un pilar fonamental en el seguiment i tractament de
les ma lalties cròniques en aquestes
edats.
Alguns de l proble mes de l' as ma són
més cOlTents en els ado lescents que en
altres grups d' edat, perquè no la recone ixen (Forero R, Baumand A, Young
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L, Larking P., 1992-Ford R, Dawso n
K, Cowie A., 1988), segueixen un tractament in sufi cient (Gui son PG , Henry
DA , Franci s L, et al. , 1993) i no compleixen els règims terapèutics (Hoffman D, Becker D, Gabrie l H. , 1976).
Aquest tema té mo lt d' interès en el
nostre cas, perquè molts professors
d' Educació Física treball em amb adolescents i tenim alguns casos d' asmàtics. Per tant, hem de conèixer les
característiques d' aquesta malalti a, entenent aquests alumnes i exi gint-los en
la mesura de le seves possibilitats,
normalitzant al màxim possible la seva
malalti a i, alhora, donant-los les noc ions i la informac ió necessàri es perquè no cOlTin cap mena de ri sc en realitzar exercici.

Desenvolupament
El re ndime nt de l' exerc ici e n e ls pacients amb as ma està limitat per la
redu cc ió de l flu x res piratori qu an la
ma la lti a es troba en fase acti va. A
més , e ls as màti cs presente n sov int
AIE, un increment de la res istènc ia de
les vi es respiratòri es que habitu alment es produ eix als 5- 10 minuts des
de l' acabament de l' exerci c i (Kawabori I, Pi er on, WE, et al 1976). S ' ha
suggerit que l' AI E es produe ix co m a
resultat de l'aug ment de l' inte rca nvi
de calor per la respirac ió (McFadden
ER , J r Ing ram, RH . J r.) o bé a causa
de la pèrdua hídri ca reg istrada a través de l'epiteli de les vi es res piratò ri es (Anderson, SD . 1984). No cone ixem el meca ni me exacte pe l qu al
el flu x de l ca lor o de la pè rdu a hídri ca
desencade ne n l' all iberament de ls
medi ado rs de l broncoes pas me. Els ti pu s d ' exercicis assoc iats més freqüe ntme nt a l' AI E ó n e ls que impli que n peti cio ns elev ad es, com el cicli sme i les curses . Tanm ateix, l' apa-

ri c ió de l' AI E és poc usual a la natac ió. La gra vetat de l' AI E és directament propo rc io nal a la inte nsitat de
l'exerc ici (McFadden E R, Jr In gram,
RH . Jr).
La resposta de les vies respiratòries a
l' exercici de durada curta en els casos
d ' as ma consisteix en una broncodil atació durant la pràcti ca de l' exercici, i es
pot produir el broncoespas me en fin alitzar l' esforç. El s asmàtics parox ísti cs
presenten una broncodil atac ió maj or
durant l' exercici (estandarditzat mitj ançant la freqüència cardíaca) en comparac ió amb els no parox ísti cs (Haas,
F, Pineda H, et al. 1985). És possible
que aquesta resposta sigui deguda a
l' adaptació de les vies respiratòri es
dels as màtics paroxístics als efectes de
l' enfrontament o de la pèrdua hídrica.
Clíni cament, l' AIE es pot manifestar
amb sibil ·làncies, di spnea o tos durant
l' acti vitat física o després d' ell a (Shephard RJ . 1977). El metge ha de considerar e l di ag nòstic d' AIE en els pacients la respiració sibil ·lant de ls quals,
la tos o la di spnea s' asoc iïn principalment amb l' exercici, per exemple, en el
corredor que manifesta tos després de
la sessió matinal d'entrenam ent. El
di ag nòstic ha de ser confirmat mitj ançant una prova d' esforç. De forma
característica, les mesures ventil atòries
com el FEV I (Volum ExpiratOli Forçat
en 1 segon) i la resistència de les vies
respiratòries comencen a mostrar un
deteri orament després d' uns 5- 10 mi nuts de l' acabament de l' exercici.
L' admini stració de simpaticomimèti cs
en aerosol abans de l' exercic i consti tueix el tractament d' elecc ió per a
l' AI E. Aquests agents fa rmaco lòg ics
poden mill orar la fun ció pulmonar basal i, en la majori a de pacients, aconsegueixen la supress ió de l'AIE (Anderson SD, Seal e JP, et al. 1976-Sl y RM .
1984). També es pot emprar el cromoglicat di sòdic, però no mill ora la fun ció
aponis. Educació Fisie. i Esparts 1997 (48) 76·85

pulmonar basal (Hom CR , Jones RM ,
et al. 1984).
Segons els estudi s realitzats pel grup
CESEA:
La cl ínica de l' A IE és molt carac terística. Els símptomes apareixen poc
tc mps després de començar l' es forç (la
respos ta màx ima es produe ix als 6-8
minuts) o poc temps després (5- 10 mi nuts) d'interro mpre '! , i re met espontàni ament en tots e ls casos abans d'una
hora. La pràc tica d'un es forç no u després d' aquest període acostuma a ser
be n tolerada a causa del període refractari que es produe ix en la me itat dels
pacients i que dura 1-2 hores. No tots
e ls tipus d ' esforç produe ixen la mateixa resposta: la més accentuada es
dóna enla cursa lliure i la més min vada
amb la natac ió.
S' avalu a mitjançant la prova d 'esforç,
que consisteix bàs icament en la pràc ti ca d ' un es forç físic d'intensitat sufi cient. i a continuació es mesuren els
canvis en e ls paràmetres de la func ió
res piratòri a.
Aquesta prova també constitue ix una
eina útil per avaluar la presència d'hi perreacti vitat bronquial. espec ialment
en e ls nens i joves, perquè és present en
e l 70-90% dels indi vidus asmàtics , en
func ió de ls paràmetres fun cionals pul mo nars e mprats per a la seva execuc ió.
L'estímul per a l' execució de la prova,
com hem dit abans, es pot dur a terme
de tres formes: amb la cursa lliure, amb
un tapís rodador o amb un c icloergòmetre. Aquest darrer és e l que permet quantiticar millor e l treball realitzat. La durada de l' esforç no ha de
superar els 10 minuts. La freqi.iència
cardíaca no ha superar el 80 % de la
màx ima teòrica per al pacient.
La resposta es pot mesurar amb els
di ve rsos paràmetres respi ratoris, i el
VEMS (Vo lum Ex piratori Màx im per
Segon) és un de ls més usats. Es consideren canvis signiticatius les di sminucions que superen e l 15-20% dels vaapunts. EdU(D(ió Fm(D i Esparts 1997 (48176·85

lors basals, Les medic io ns es fan als
5- 10 minuts i als 20 minuts després de
la interrupc ió de la prova.
AI marge de les poss ibilitats d ' aquesta
prova per a l' avaluac ió de la hiperreacti vitat bronquial inespecítïca en si mate ixa, està indicada per a l'avaluac ió de
casos dubtosos d ' AI E o de la gravetat
del broncoespas me produït. No obstant
ai xò, presenta més interès l' avaluació
de la resposta al tractament en aque ll s
casos en què les mesures terapèutiques
habituals no resulten de l tot sati sfactòries,
Les contraindicacions es manifesten
quan la preparació de l pac ient és inadequada o en absènc ia d 'estabilitat de
l' as ma (aguditzacions recents, etc.) , La
presènc ia de malaltia general. febre,
etc .. obliga a posposar la prova. La
malalti a cardiovascular i la presènc ia
de transtorns de difu sió importants
també fan desaconsellable la pràctica
d ' aquest test.

Utilitat de la prova
Els avantatges foname ntals de la prova
d' es forç són la seva senzillesa, seguretat i rapidesa, que la fan idònia per
aplicar-la al s ne ns i al s joves, les dues
poblacions en què la pràctica de l' exercic i físic és més important. El se u principal inconvenient és la seva pobra reproducti vitat. Quan es fa servir la cursa
lliure, les condicions meteorològiques
i de po l,lució ambi ental (especítica o
inespec ítica ) poden representar un proble ma.
Un de ls aspectes més pràc tics de la
realització de la prova d 'es forç és constituït per la resposta de l' AI E al tractament farmacològic. En pac ients determinats, que no aconsegue ixen una
bona protecc ió amb el tractament habitual. es pode n provar mesures terapèutiques alternati ves o assoc iac ions, i verificar la seva e ticàc ia espiromètricament.

Seguint un article de la B. M. 1. (Vo l.
309, 9 de julio l de 1994) comentarem
el s as pectes segi.ients de l' as ma:

NL'obstrucció del flux d'aire limita el rendiment

W

Per al s atletes, l'asma q ue causa una
obstrucc ió del tlu x d ' aire és de gran
importància, perquè constitue ix una
queixa normal. Ent re totho m qui freqi.ie ntava el Centre Mèdic Britànic
Olímpic l' any passat amb un rendiment
baix no atribu'tble a les ions, e l 20%
atribuïe n el seu re ndiment bai x a
símptomes respiratoris, Però l'asma és
important per altres raons: l' obstrucc ió
de l tlu x d'aire es pot produir pel propi
exerc ic i, i la capac itat d' aireació reduïda pot se r millorada igualment amb
e l tractament. amb què e l rendiment es
transforma,

NOiagnóstic de l'asma

H

Un hi storial de tos o de respirac ió amb
diticul tats després de l' exerc ici, i en
particular e ls tran storn s de la son causats per l' estretor del pit haurien de
desvetllar sospites . La prova de di agnòstic es basa en mostrar una obstrucc ió al flu x de l' aire que és vari able: per
ai xò són necessàries almenys dues estimac ions de flu x nüxim o FE V I preses en moment s difere nts del dia. Per
als indi vidus normals, la variac ió del
flu x màx im ra rament és major de l 8%
respecte a la medició menor registrada
normalment a primera hora de l matí.
Les diferènc ies de més del 20o/c amb
valors obtinguts en qualsevol altre moment de l dia suggere ixen amb mo lta
probabilitat l' as ma.
L'espirometri a de llaç per la tlu x s' obté
am b la persona respirant completament
des de la in spiració tota l a l' ex pirac ió
total. donant així una capac itat vital
forçada,

NPrava d'exercici per al'asma w
No ha estat aco nseg uit un protoco l de
prova es tàndard sobre la provocac ió
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dc l'as ma a mb l' excrc ic i, però algun s
as pectes só n impo rtants. Córrer a
l' a ire lliure és un es tímul més potent
per a la co nstri cc ió bronquial qu e
l'cxercici e n bi c icl eta o la c ursa e n un
gi mn às. Les rao ns d 'a ixò són co mplexes i es ta n relacionades e n part
a mb les condi c io ns climàtiques.
L'aire fred i sec causa més constri cc ió bronquial qu e l'aire calent i hu mit. L' exerc ici ha de ser pro u inte ns
per e leva r e l promig de l cor a un 80 %
del màx im de les pulsacions que pot
asso lir (220 me nys l'edat),

HMil/ora del rendiment amb el tradament H
El tractament efectiu de l'obstrucció
del flux d'aire, sens dubte, mill ora e l
rcndiment. Tanmateix, alguns atlete
tenen esperances irrea ls, Paradoxa lmcnt , cls pitj ors probl emes sorgeixen
qu an una persona ha estat tractada amb
un trac tament per al qual no hi ha indicac ió. El problema apareix amb l'abandonament de la medi cac ió. Seleccionar
un règim de medica me nts que no violi
les reg lamentac ions de dopatge de l Comitè Olímpic Internac ional és decisiu .
Pcr reg la general. tots e ls medica me nts
anti as màti cs estan prohibits, tant per
via oral com injectats; l' única excepció
és l'amino filin a.
El fonament de l trac tament de
l' asma , de la qual n' és un símpto ma
l' cs trenyime nt bronquial provocat
per l'exerc ic i, és e l dels corti coestero ides per inhalació. Ta nt e l budesonide co m e l beclometasone es tan permesos, i la dos i no hauri a d ' ultrapassa r cls 1.600 mg diari s. Les preparac io ns en pols actu en durant més
te mps que e ls inhal adors de dosis
comptades , i són efecti ves qu an es
prenen a l matí i a la nit. Els broncodi latadors fo rme n un adjunt a ls estero ides inh alat i és mill o r de pre ndre ' ls un s 10 minuts aban s de la competició. Tant e ls ago ni stes B se lectiu s
co m e l sa lbuta mo l i la terbuta lin a es-

80

tan permesos; pe rò e l fenoterol està
prohibit.
El sodi cromoglicat inhibeix l' A IE si
es pren uns 10 minuts abans de la competic ió, i és espec ialment efectiu en e ls
nens. La combin ació de cromoglicat
amb isoprenalina és un a substànc ia
prohibida que no s' ha d'usar.
Actualment qu a lsevo l atl eta pot
aco nseg uir medi ac ió antiasmàtica i
e n pot inh a lar la qu antitat qu e vul g ui .
o cal aportar ev idè nc ia mèdi ca de la
malalti a res piratò ri a. Com a conseqüència, alg un s atl etcs prenen la medi cac ió no més pe rquè e ls ho ha dit
algun co l·lega competido r, per millorar suposada me nt e l rendiment. Pe rò
pe r a l'ú s de s ubstànc ies que poden
estar en e l grup de do pants ca l un
informe mèdi c.
La comi ss ió mèdi ca de l CO I ha de
legislar sobre aquest te ma i, mentre no
ho faci, la situació serà insati sfactòri a.
Segons e ls estudi s de CESEA, es poden
di stingir tres situac ions quant al mane ig de l'AEI:
•

Pac ients que només presenten as ma
en re lacio amb la rea litzac ió d ' esforços físics.

•

Pac ients amb asma bronquial d'intensitat moderada o severa que presenten increments de l broncoespasme en re lació amb la rea litzac ió
d ' exercici físic i que impliquen una
limitac ió imp0l1ant de les seves acti vitats.

• Pacients amb as ma bronqui a l que
parti c ipen en esports de competi c ió.
El tractament serà aplicat de manera
diferent segons les característiques de l
pac ient. Però, no rmalment, en les tres
situacions c itades, e l broncoespasme
induït per l'esforç ha de ser trac tat mi tj ançant l' admini stració d'un belCladrenèrgic d ' acc ió ràpida com e l sa lbutamo l per via inhalatòri a: o també es
podri a instaurar un tractament preven-

tiu amb beta-2 de ll arga durada amb
salmeterol 50 mcg, admini strat 30 mi nuts abans d ' inic iar l'exerc ic i.

Metodologia
En l' es tudi e laborat pe l "Medica! Co llege de Geòrgia" (Vo l. 146, agos t de
1992) s' arriba a res ultats concorda nts
amb dades publi cades ja e n rev is io ns
ante ri ors. Pode m observa r qu e e l
broncoespasme induït per l' exercici
apa re ix més freqüentment en aqu e ll s
estats que superave n l' espirometri a
patològica després d ' un a prova d'esforç cont ro lada a mb mo nit o r ECG
(electrocardi ogram a) i e n e ls antecedents de mal a lti es resp iratòri es en
l'hi stori al clínic ( 18%).
L'exa men físic anual és impresc indi ble perquè els estudi ants de ni vell mi g
i alt de l'escola de Richmond (Geòrg ia)
puguin ser admesos en els programes
d'esport. que organitza l'escola.
Un eq uip de malalts, metges i espec iali stes en al·lèrgia va n dur a terme e l
procés de "screening" (proves de selecc ió) i test usat per detectar l' AIE. Durant els anys 1989- 1990, 1.24 1 estu diants de grau mig i alt va n complementar l' estudi .
Abans del "sc reening" se' l va passa r
un qüesti onari (Quadre I). Després de
l' interrogatori , cada atl eta va ser
sotmès a una prova espiromètri ca. In dividus amb un pobre (escà. ) esforç
va n er in struït de nou per a l'ús de
l' espiròmetre i va n repet ir la prova.
Els criteri s segons e ls quals a un atl eta
se li va ass ignar el ri sc de patir broncoespas me induït per l' exerc ici van ser:
I. Un hi storial de dispnea, tos o
opress ió en el pit en re lac ió amb
l' exerc ici.
2. Un hi stori al d 'epi sodi s intermitents de malalti a de les vies resapunts. Educ.ció Fi,ic. i Esport, 1997 (48) 76·85

pirat() ries pe r als qual s l"indi vidu no ha via re but tractame nt.
3. FEV, s infe ri o r a l 80 'k .
Els atle tes va n ser desqua lilïcats pe r a
la prova d 'cs forç (exerc ic i fís ic) si:
I. Prèvia me nt se "I s hav ia di ag nosti cat as ma o A IE i ha vie n pres la
med icac ió adequ ada, i a mb un
règ im adequat. pe r preve nir
l' A IE.
2. o te ni e n fac tors de ri sc.
3. L'atle ta hav ia patit una les ió que
e l fe ia incompatibl e a m b la realit zac ió d 'exerc ic is de rutina.
L' exerc ic i de provocac ió va ser realit za t e n una sa la de l Col·leg i Mèdi c de
Geò rg ia després de complime ntar un
info rme de conse ntime nt. A cada atle ta
se li va realit za r una es pi ro me tri a basal
i l' exerc ic i es va completa r a mb un
ECG mo nitor. La fun c ió pulmo nar va
ser sotmesa a test mitjançant es pi ro metria als mi nuts I. 10,20 i 30 des prés de
l' exe rcici .
Una d is m inu c ió de l FE V , s s upe ri or
o ig ua l a l 15 l!(" va se r un c rite ri d' A IE.
S i e l FEV, s di s m inuïa més d ' un 20Ck
i ex isti e n símptomes . e ls atl e tes va n
ser trac tats a m b B2 ago ni sta i la reve rs ibilit at de l bro ncoes pas me va se r
veri fica d a a mb la segona medi ció de
FEV, .
Dura nt els de u mesos d ·ava luac ió.
1.24 1 atle tes estudi a nts va n compl eta r
l' estudi de l protocol.
•

No es va n troba r di fe rè nc ies estadísti came nt s ig nificati ves e ntre e ls
nois negres i e ls blancs. ni e ntre les
do nes i e ls ho mes .

QÜESTIONARI
INSTRUCCIONS:
Per favor, escriu amb claredat i omple lo informació completo.
Si tens algun dubte (pregunto). consulto l'entrenador o tutor. Gròcies!
Nom:
Adreço:
Carrer:
Telèfon:
Escolo:
Entrenador:
Nom del porent otutor amb qui vius:
Sexe: H
F_--::-__
Raça: Negro Blonco Hispano Oriental

CiutoVEstot:

Doto de naixement:
(Altura

Edat: __ anys
Pes: _ _ kg)

cm.

Per favor, llegeix amb atenció i morco ( ) Sí o No

sí
Tens oHèrgies?
Ets oHèrgic oalguna d'aquestes substòncies?
(Pols, pol'len, pèl onimol)
Has tingut alguna vegada lo febre del fenòs o problemes ol pit?
Has tingut asma, de petit?
Has tingut urticòrio, inflor i picorsobretot quanentrenes?
Has tingut pneumònia o cop altre problema de pulmó?
Has parot quon corres 1/2 milla?
(dues voltes o lo pista)
Has tingut problemes respirotoris després de córrer 1 millo i desconsor?
Hos pres olgun medico ment per o les oHèrgies ol'osmo?
Quins esports voldries procticor? (ossenyolo'ls omb un cercle)
Futbol
Bòsquet
Beisbol
Futbol omericò
Golf
Comp o través
Sohbol (piloto tovo)

Atletisme
Animodor

NO

Tennis

Quodre 1

o

El 68 l!(" no mostrave n ri sc de
broncoespas me produït per l' exe rCI c I.

Les concl usio ns sobre aquest article i
e l següe nt sera n es pec ifi cades e n
l' aparta t de conclu sio ns.

o

E l 28l!(' presentave n ri sc de
bro ncoespasme induït pe r l' exerC ICI.

o

El 4l!(" e re n coneg ut s a mb bro ncoespasme i am b trac ta me nt.

En un estudi pos te ri or de l "MediCll I
Co llege d e Geòrg ia" ( Vo l. 70, a bri I
de 1993) es va q ües ti o na r la va lidesa
de ls p rocedime nt s de selecc ió pe r detectar A IE e n es port is tes d'In stitut.
Els inte nt s a nteriors d "ide ntilïca r A IE
hav ie n
im pli cat
estud ia nt s
de
Ri chmo nd i de l co mtat de Colúmbi a. i
siste mes d 'escola de Geòrg ia.
Pe r a aquest estudi es va se lecc io nar
una esco la de sec un dllria d ' un comt at
conti gu.
Es va n posar e n cont ac te a mb e ls e nt renado rs i pro fessors d 'Edu cac i¡) Fís ica
de l' escola. els q ua ls va n aprovar els
procedime nts de l' ava luac ió i sc "l s va
do nar info rmac ió de ls dife re nt s aspectes de la in vesti gaci¡).

De ls 348 estudi ant s considerats amb
ri sc de broncoespasme. 230 (el 6 7l!c )
van compl etar l' exe rc ic i de provocac ió:
33 estu d iants
to lòg ica .

~

es pi ro metria pa-

•

La ma joria de ls atletes d'aquests estud ia nts d'a mbdós sexes va n j ugar
a l basquet.

18 estudi ant s ~ es pi ro me tri a pato lòg ica i fac tor de ri sc e n e l hi stori a l.

•

Usa nt e l progra ma de "scree nin g" es
fo rma re n tres g ru ps:

179 estudi ant s ~ hi sto ri a l de probl e mes res pirato ri s.

apunts. Edu,o,ió Fíli,o i Esports 1997 148176·85

Codi:
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La metodolog ia que va n emprar en
aquest estudi posterior va ser la següent:
El qüestionari que es passava als pal1i c ipants e ra similar al que s'havia uti lit za t en els estudis anteriors.
Els participants mante ni e n una entrevista amb e l me tge d' esports . Des prés
de (" e ntre vista cada esportista fe ia (" espirometria per tal d'obte nir la FVC
(Ca pacitat Vital Forçada), FEV I i el
FVEI/FVC.
Prèviament e ls indi v idus e re n situats a
170p/m (Cro pp GJA, 1979) i ha vie n
de córrer 6 minuts a 6 milles amb un
pe nde nt del I O ~ . Després descansa ve n
I minut i se'ls fei e n les medicio ns pulmonars als minuts l , 10, 20 i 30.
E ls indi v idus amb una disminuci ó absoluta d e l FEV I ~ 20Ck amb símptomes d e dispnea, tos o dificultat de
resp irar. va n ser tractats amb inhalador beta-2 agonista per fer reve rtir e l
broncoespasme (això va ser associat
aJ~lO símptomes, ig ual que en ("estudi
anterior) .

En ("estudi e laborat per Haby, Peat.
Mellis, Anderson i Woolcock :
Reco lzen la hipò tesi que la prova
d ' exe rci c i té un a va lidesa gran e n relació amb altres medicions ep ide mi ològiques d e ("as ma àmpliament acceptades. Es va trobar una significati va re lacilí e ntre la resposta a la prova ((" exe rcici i altres mes ures de la
gravetat de (" as ma . A més, tant la
reducci ó percentual de FEV I com e l
percentatge d e mostra amb hipe rreacti vitat bronquial ( HB), quan va n ser
emprades com a mesures de respos ta
a ("e xerc ici, di scriminare n clarament
els ne ns asimptomàtics dels nens amb
ep isodi s rece nts d e panteix. També es
va trobar un a relació dosi -resposta
entre la reducc ió pe rce ntual d e FEV I
i la fre qü è ncia dels e pisodis de pan tei x.

82

49 nens ha v ien inhalat corticoesteroid es diàriament durant e l mes anterior
a (" estudi . D'aquests, 20 no va n presentar HB e n e l mom e nt de (" estudi .
Aquests ne ns van ser c1assi ficats com
a HB neg atiu s , però, atès qu e una
medi cac ió preventiva pot tornar l' H B
a un marge normal (Waalkens HJ,
va n Esse n-Za nd v li e t EE M , Gerritsen
J, e tal.,1993),lapre va len ça d ' HB va
poder arribar fins al 22 lfr (177 de
X(2). La inclusi ó d 'aqu es ts 20 ne ns
com a HB pos itius e n ("anàlisi d e la
va lidesa de la pro va d' exe rc ici hauria
augmentat la importància d e les dife rè nci es e ntre e ls ne ns HB nega tius
i e ls HB pos itius .

prova d'exercicis, duta a terme a (" exte rior. E l principal aspecte negatiu va
se r la dependència de ls factors medioambiental s.
U n altre inco n ve ni e nt pot e ncial és
que to ts e ls ne ns va n ser sotmesos a
la matei xa "dosi màxima" d' exe rci cis , raó per la qual 21 ne ns va n experim e ntar una re ducci ó de FEV I superi o r al 50 lfr. Tanmateix, hom podria
argumentar que ex iste ix un potencial
perquè les reducci o ns es me ntades e n
FEV I es produeixin e n qualsevo l mome n I.

El d escobriment que no tots e ls ne ns
que te ni e n HB a (" exe rcici tingu ess in
símptomes recents de panteix seg ueix la línia d e ls estudis poblacionals que han usat la prova d ' histami na per mes urar ("HB (Peat JK, Salome CM, Be rry G, Woolcock AL
1991 -Sa lome CM, Peat JK, Britton
WJ , Woolcock AJ ., 19X7 ). Malgrat
que tant (" H B com una resp iraci ó recent amo dificultats estan associades
amb un diagnòstic clínic d'asma, dive rsos factors e tiològ ics pode n es tar
invo luc rats e n la presència de símptomes respiratoris i d ' HB (Sa lome
CM, Peat JK , Britton WJ, Woolcock
AJ., 19X7 ), Va res ultar inte ressa nt e l
fe t que només el 57 0/" dels ne ns amb
HB a (" exe rc ici ha v ie n estat diagnosti cats amb asma per un me tge o pe r
un hosp ital. Tanmateix, e l diagnòstic
d'asma pe r pa rt d'un met ge es pot
ve ure influït per patrons de classifi cació, per criteris de diagnòstic i pel
consentiment dels parcs e n ("a va luació dels seus fills.

En dive rsos es tudis , i e ntre e lls e l
rea lit za t per ("equip d'investigació
del Jo hn Huntes Hospital i d e la Fac ultat de Medicina i Salut de la Unive rsitat de Newcastle, A ustràlia
( 1995), es va trac tar d'establir e l ni ve ll de coneixements re latius a
("asma i al seu manei g e ntre els adolesce nt s, e ls seus fami Iiars i professors. A més es va examinar l'im pacte que ("asma originava e n la qua litat d e v ida dels adolescents malalts .

E ls aspectes positius d e la prova
d' exe rcici s e n re lac ió amb la d ' histamina o la de me taco lina són que
("e xe rc ici constitueix una activitat
natural i que tant e ls ne ns com els
in ves ti gado rs va n ga udir durant la

El criteri e mprat e n la de fïnici ó de (" HB
va ser una red ucció de FEV I del 150/"
o superior.

Pe r dur a terme aquest es tudi, es va
se lecc io nar una mostra d'estudiants
de Xè c urs d'ensenyament primari
( n =4. 161 ), se 'Is va passar di fe re nts
qüestionaris sobre els co ne ixements, m a ne ig i actituds davant de
("a s ma . Les qü es tions també va n ser
passades als professors ( n = I .R 15 ),
amb una finalitat idèntica. Ig ual me nt ca l destacar e ls res ultats seg üe nts:

•

Alumnes: El 93 ck va n completar e l
qüestionari (4 . 161 de 4.475 estudiants e nquestats) .

•

Professors : E l 61 lf" va n compl e tar
e ls qüestionaris ( 1. 104 de I.X 15 professors e nquestats) .
apunIs. Edu(Q,ió Fisi,. i Esports 1991 (48) 16·85

•

La preva le nça de l'asma (núm . de
casos de pato log ia asmàtica ) = 23 Ck
(n = 95S).

•

E l 2Yk de ls asm üti cs e re n fum adors
habitua ls. D' aquest 22'1c. un 42Ck
manifestava que no ha via ting ut
símpto mes d ' asma me ntre fuma ve n.

•

E l qüesti o nari de ql/alitat de l'ida
e ra passat úni cament al s estudiant s
a mb as ma (22'1r) i e l van compli me ntar un 83 clr. cosa que equi val a
796 casos dels 95S asm ~ttic s de la
mostra .

Limitac io ns severes deg udes a l' as ma
queda ri e n re ll ectides pe r 174 de ls 796
casos as mütics que van aca ba r el qüesti o na ri .
En la me itat de ls estudiants as màti cs es
va ve ure com fac to rs de po l·luc ió at mosfè ri ca. te mps. etc .. desencade nave n as ma.
Els fum adors passiu s provoca ve n e l
se u as ma e n e l 36'1(' de ls estudiants.
El 42 Clr no manifestava limitac ions e n
la seva ac titud di üria pe r l'asma .
Es po t o bservar la limitaci ó valo rant
difc re nt s ac ti vitats com :
a) dormir ~ estudi a nts que te nie n
as ma i ve ie n limitat e l se u so n
(n = 743)
b ) practi car csport s
l') natació

~

d ) c icli sme
e)

~

(n = 462)

(n = 174)

~

(n = 23 7 )

pa ssej ar ~( n =

153 )

n practi car e l surfin g ~ (n =

110)

Se "l s va n c nume rar 17 ac ti vitat s i e ll s
ha vie n de de tc rminar quines e ls produïe n limit ac io ns majors. amb e ls resultats anteri o rs.
Més c ndava nt sc "Is van cnume rar 5
acti vit ats dc carüc te r es po rtiu i e ls resultah van se r:
• Córrc r. sa ltar. escalar. .. cau save n li mitac ió e n e l 7S'1" de ls estudia nt s.
apunts. Edu(o(ió Fi.i(o i Esport. 19'11 (48116·85

•

Es ports e n ge ne ral. 60% de limitac ió .

•

Surfing. No més e 130 '1r de ls I 10 que
l'ha vie n prac ticat.

• C icli sme. 55 % de limitació .
•

Natac ió: 45 9r de limitac ió.

se "l s dó na trac tame nt: que les co ndi ci o ns clim ütiques po de n influir e n la
inducc ió de l'as ma : que l' a ire fred i
scc c au sa mé s co ns tri cc ió bronquial
que l'aire cal e nt i humit: i ai x í tot a
una sè ri e d' a spectes que es pode n
anar obse rvant al llarg de l tre ba ll .

A mb re fe rè nc ia al qüesti o nari so bre c ls

coneixell/ents de Ili 1I/1I1111tia es va n obte nir resultats que de te rmin ave n un s
cone i xe me nt s bai xos so bre l' asma.
E ls professors i e ls nens amb la malaltia
tenien un ni vell de cone ixement una
mica més alt que e l dels nens sensc asma.
Les (do ne s ) professore s te ni e n un ni ve ll més alt que e ls (ho me s ) profe ss()I·s .
Es do na va un d esconc ixe me nt impo rta nt e n c i mane ig d e l'as ma induïda
pe r l' exe rcici . U n pe rce ntat ge pe tit íss im de ls es tudiant s i pro fe ssors hau ri e n pog ut ide ntifi c ar v ies pe r prevenir l'asma induïda per l' exe rc ic i. E ntre un 50 -75 r;r ide ntifi c a ve n e l " sal but a mo r' (bro nco dilatado r ) co m a
tractame nt d ' una crisi ag uda. pe rò no
e re n capaços d' e nume rar altres tractame nt s a lte rnatiu s.
En re lac ió al s qü e sti o naris d'lI ctilllds
li /" ento m de /"lI SI/IlI hi ha via un ni ve ll mo de rat d e to le rà nci a ex pre ssada
e nve rs e ls es tudi a nts amb pat o log ia
as m üti ca. La majoria dc ls e studiant s
(8 1r;r) i de ls profe ssors (7OCk ) estave n d 'acord amb ("arg ume nt que " hi
hauri a me nys probl e mes amb l' a sma
a I" esc o la si e ls es tudi a nt s as müti cs
po guess in po rtar-hi e ls se us inhal adors" .
Co m pode m ve ure. les diferc nt s fo nts
(arti c les . e tc.) co inc ide ixe n e n di ve rsos as pec tes c n rc lac ió amb l' A IE.
co m . pe r exe mpl e: qu e e l re ndim e nt
de l' es po rti sta po t millora r a mb e l
tractame nt : qu e quan e ls indi v idu s
tc ne n una di s minuci ó de FE V I s superi o r o ig ual a un 15 Ck é s un c rit e ri
d' A IE i s i e l FE Vls di sminu c ix més
d ' un 20Ck prese nte n s ímpt o mes i

(onclusions
En la in vesti gac ió de l MediCll I College
de Ge()rgill (Vo l. 146. agost de 199 2)
s'arriba va a la co nclusio ns seg üent s:
El broncoespasme induït pc r r exc rc ic i
es prese nta va proporc iona lme nt mé s
sov int c n atle tes amb ambdós crite ri s:
I . Hi sto rial de proble me s mèdics. i 2.
Resultats anorma ls e n l' cs piromc tria.
pe r bé que va se r e l g rup més pe tit
sotmès a test.
Es recordava que e l broncoespasme po t
se r inte rmite nt o estac io na l i és o ri g inat
pe r no mbrosos fac to rs quc podc n actuar bé inde pc nde ntment bé s inè rg icame nt. Aquests fac tors incl o ue n les in fecc io ns respiratò ri es. le s víriques. les
substünc ies al·l e rge nes. la po l·luc ió atmosfè ri ca. l' a ire fred. l' exerci c i. etc.
Aque st es tudi concord a a mb l' Is rcs ultats o btin g ut s prèv ia me nt e n estu di s d 'Esco les U ni ve rs it üri cs i d 'A tle tes Olímpi cs. Aquests cs tudi s poden
incidir i fe r més ex te ns ives les proves
de se lec ci ó pe r id e ntifi c ar l' A IE.
En la in ve sti gaci ó seg üe nt de l Medim l
College de Geàrgia (vol. 70 . abril de
199 3 ) ho m arriba a les conclu sio ns seg üents:
Estudi s ante ri o rs a aquest (com l' esme ntat aba ns) es basa ve n e n la po bl ac ió ano mc nada "d e risc" . co ns iderant
qu e e ls indi v idus dc ri sc no pati e n
l' A IE. A tès que aquest estudi va po sar de ma nifcst 14 l' asos de ls co ns ide ntt s se nse ri sc pe ls procedi me nt s
de se lecci ó (qü es ti o na ri . e ntrev ista
amb el me tge. e spirome tria ). aqu es t
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Total d'esludiants atletes
(N=166)

Sense risc
(N=118)

Amb risc
(N=48)

~
Per historial
(N=29)

Per espirometria
(N=11)

Per historial i
espirometria
(N=8)

AIE =6
(19%)

AIE=O
(0%)

AIE = 2
(25%)

AIE = 14
(12%)

Quadre 2

prm:edimcnl ha de se r qüestiona\.
perquè pcrsoncs que anteriorment
ercn considerades sense risc apareixen amb c ll e n fer e l tes t d'esforç .
Per tan\. la prova d 'cs forç és important per dctcrminar l'AI E i caldria
fer-la a tots els individus de l' es tudi .
Podem ve ure tot e l que acabem de dir
reflectit grü licame nt en e l quadre 2.
Fina lmcn t cal qüestionar les proves
pels aspectes segücnts :
•

Pels factors medioambientals, que
poden provocar broncoespasmc i,
per tan\. això influiria e n l'AI E.

• Cal tenir en compte que e ls atletes
entrenats o esporti stes d'elit necessitaricn una prova d'esforç diferent
a la que s'apliqui als individus no
cn trenats.
•

No ha cstat disscnyada una prova
cstündard (normalitzada) per als
canv is de les funcions pulmonars, i
aqucsts qücstioncn també e l propi
test d'esforç .

Per tant. són necessaris millors mètodes de se lecc ió i també caldria revisar
e ltcst d'esforç.
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Els res ultats de la incidència (nombre
de casos nous c n un període de temps
determinat) d'AIE suggereixcn quc e ls
protocols de "se ree ning" (proves de
selecció) també hauri c n dc sercons iderats e n un nombre major de no is o
adolescents que participen e n programes d'esports (Fitc h KD. 1984-Croft
D, Lloyd B. 1989).
En la investigació del Joh" Hl/Ilfer
Hospiw! ( 16 de maig de 1995 ). hom
arriba a les conclusi ons següents:
El treball acaba afirmant que el procés
asmütic és una malaltia comuna e n
aquest grup d'edat (ado lescènc ia ) i que
significa una causa important de falta
d'assistència a l' escola i de limitac ió
per a les activitats esporti ves.
També és causa d ' una pèrdua moderada de la qualitat de vida <Juiniper EF,
Guyall GH, Fe rri e PJ , Griflïths LE.
1993 ). Ex isti a un ni ve ll baix de cone ixe me nts sobre aquesta patologia e ntre professors i estudiants adolescents.
Tanmateix es podia observar un gra u
alt de to le rüncia e nve rs e ls malalts asmüt ics , i l'ú s de tractament a l' escola
e ra be n vist.

Han existit múltiples postures opini ons e n relació a mb el paper que té
l' exercic i físic en la inducció o no de la
malalti a as mÜlica. Sense que e ncara hi
hagi res totalme nt clar, sí que sembla
actuar com a factor precipitant de crisis
e n indi vi dus amb as ma estab le rta o
amb un hi stori a l personal de malalties
pulmonars. Està demostrat que l' esforç
físic d'inte nsitat sufi cie nt desenvolupa
símptomes: sabem que té un major poder patogen l' exercici físic de caracterís tiques aeròbiques, per exe mple
l'atl eti sme i e l ciclisme.
Hi ha una sèrie de factors de la malaltia
asmüti ca que suposen aspec tes importants en la qualitat de vida dels pacients
i que, a vegades, pode n passar desape rcebuts o quedar emmascarats per la
magnitud d'altres símptomes. Consti tueixe n situacions a les quals el pacient
pot ha ve r-se acostumat (especialme nt
c n e ls casos més gre us), trai e nt-hi importüncia i adequant la seva forma de
vida a les limitacions que li imposa la
seva malaltia. És el cas de l'asma nocturna i de l'asma induïda per l' exercic i
(CESEA).
Per tant. és important d'educar l'indi vidu as mütic a tra vés d ' una informac ió
adeq uada sobre la malaltia, el seu tractament i els objectius que aquest persegue ix, re marcant les mesures que ca l
prendre e n cas d'agudització i les instruccions sobre l'ús correcte de ls dispositius per a la inhalació.
També seria conven ien t. com hcm dit
abans, que es fessin més proves d' ide ntiticac ió d 'A IE a les persones que practique n esport s, i que les proves de selecció fossin fi ables almüx im possible.
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ANÀLISI DEL DINTELL
ANAERÒBIC l ALTRES VARIABLES
FISIOLÒGIQUES EN DIFERENTS
FASES DEL CICLE MENSTRUAL

Abstract
A sllIdr was ca rried oul lI'ilh Ih e goa l

Paraules clau: fisiologia, estudi empíric, din tell anaeròbic,
cicle menstrual, rendiment
físic.

{~( e\'(tlualioll Ihe phrsicalalld physiolog i ca l

p elforlnal/ce a l di/ferelllll/OmelllS o(lhe mellsllllal cye/e. a s{l/I/pl e. COllsislillg {i(
four SpOrl.HI'Omell . agell belweell
mellsllllal crc/es.

Wl/S

20 al/{I 24 -" ea rs. alld \l'ilh ref{ular 2X-dU\'

sl udied. The lesl dOlle

I\'(/S

Mader ( Rodríg/.w :.. 1985) {)\ 'er

300 mel ers {~(dislallce. {I//(I cOlI.l'isled ili cOl'erillg Ihe dis/((Il ce Iwice . .f/ rsl ly al 90%
alld secolldh at 100%. II Il'as carriell oll/lIIll1 'o momelll,I' ili Ihe mellslrual cre/e:
dar 14 (colI sidered as Ihe mOli/ l'III o( OI 'ulalioll) alld Ihe.f/ rs l da.\' {~( mellSlrumioll .
Ajier {l/Il/Iy:.illg Ihe resulls il was Il oled Ihal Oil Ihe ./ïrsl day {~I' mell slrulllioll Ihe
speed (~I' alla erohic Ihreshold

IH/S

l es.I' Ihal day /4 (il' Ih e cye/e. which illdicales

Ihal Ihe a lhlel e heg im acculI/ulalillg l ac/(tle beJúre. II lI'as a l ,\'{) lIoled Ihal Ihe
COllcell lrlllioll oI lac /(tle

II'{/S

higher Ihe .f/rsl day {~( m ell s lrualioll . Froll/ Ihese

111'0

resullS il call be d educed Ihal aerobic elldlllw/ce is less Oli Ihe .f/l'SI day (~(
m ellsllllalioll Ihall ili respect /O day / 4. The capacilyfor i"/ll/ediale r eClil'ery (J')
alsofalls slighl/y Il'hellll/ ellSllllalioll hegills: hOll'el'erlh e capac in' (~l'recOl 'e ly OI'er
a IOllger p eriml ( 10 ') goes up, A l essellillg ol'pelforll/allCe at Ihe I/toll/ell1 or Ihe
,l'tart (~( mellSlllIalioll II'l/S also Iloliced. \l'ilh a g r ea l dil'ersilr ili Ihe resu l ts o( Ih e

sporlsH'ol//en I/Il/killg up Ihe sali/pl e, Th e \'(tlues or cardia ca l Fequellcr, g lucose
amI body \l'e ig hl scarcelr challged.

Resum

amb

cicles

menstrual s

reg ulars .

d' un a durada de 28 dies. La prova que
Amb la finalitat de va lorar e l re ndi me nt físic i fisiològic e n dife re nts
moments de l cicle me nstru al. es va
rea lit zar un estudi amb una mostra
formada per 4 done s d' edats co mpreses en tre e ls 20-24 anys. es port is tes i
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ca li a rea lit zar era el tes t de Made r
( Rodríg uez. 1985). sobre una distància de 300 metres . consiste nt a recórrer la dist üncia d ues vegades : la prime ra al 90C¡c i la segona. al 100% . El
test es va dur a te rme e n dos mo me nt s
apunts, Educació fís;ca ; Esparts 1997 (48) 86·90

delcide me nstru a l: e l dia 14 (consi denll com e l mo ment de ("o vulació) i
e l primer dia de la me nstruac ió. Després d 'a na lit zar e ls resultats. es va
obse rvar que e l primer dia de la me nstruació la ve loc it at del dintell
a naerclbic era me no r q ue e l dia 14 de l
cicle. la qual cosa sig nifi ca qu e ("atleta comen¡¡ava aba ns a acu mular lactal. També és va comprovar que la
conce ntrac ió de lac tat donava va lors
més e levats e l primer dia de la me nstruac ió. D' aques ts dos res ult a ts es dedue ix que la resistència aeròbica és
més petita e l primer dia de la menstruaci ó e n relació al dia 14.
La capac itat de recuperació imm ed iata (3') també disminuïa ll e uge rament en e l moment d'ini c iar la mens truac ió . Tanmateix. augmentava la
capaci tat de rec uperac ió a un te rmini
més ll a rg ( 10'). Igualme nt es va no tar
una disminució del re ndiment e n e l
moment d'i ni c i de la me ns tru ac ió.
a mb una gra n variac ió e n els resultats
de les atl etes que formave n la mostra .
Els va lors de freqüència cardíaca basa l i e l pes corpora l quas i no es van
modi ficar.

Subiectes, material i mètodes
La mostra estava formada per 4 dones
d' edats compreses e ntre els 20-24 anys
i amb una a l¡¡ada i pes sembla nt s. Les 4
eren estudiants d'l EF i pract icaven acti vitat física periòdicament. però sense
dedicar-se en excl usiva a (" e ntrenament.
Els cides mens trual s de to tes ere n
regulars. amb una durada de 28 dies.
Cada una de les atletes es va sotme tre
a tres pro ve s: e l tes t de Mader. e l
con tro l de l pes corpora l i la mes ura
de la freq üè ncia cardíaca e n repòs.
Les proves van ser realitzades e n dos
moments de l cicle: e l primer dia de la
menstruació i e l dia de l' ovul ació (calapuzds. EdUl.ció f ili" i Esportll997 (48) 86·90

culat amb e l ca lendari com e l dia 14 del
c icle). Es va intentar modificar al mínim
les condicions ambientals de realit zac ió
de la prova: horari (a mig mat í) i manteniment de l' a limentació i de les hores de
son durant e ls dies prev is a la prova.
El test de Mader (Rodríguez. 1985) es
va realitzar sobre una distància de 300
met res .
Els paràmetres que ca lia mesurar durant la prova e re n:
•

El te mps e mprat.

•

La FC (Freq üència Cardíaca) i la
conce ntrac ió de lactat e n la sang
durant la recuperació (min ut s 1. 3.7
i 10).

Per aconseguir e ls valors de lactat en la
sang les atletes van ser punxades en e l
lòbul de l' ore lla i se' n va extre ure una
petita quantitat de sang. la qual va ser
e mmagatzemada e n un s capil·lars per a
la seva anàlisi posterior. Una vegada
obting uts els valors de lactat es va aplicar la fómlula de Mader per obtenir el
dintell anaeròbic en e ls dos mo ments del
cicl e considerats. Aquesta fórmula consisteix a re lacio nar e l lac tat màx im ac umulat després de cón'e r cada una de les
distàncies amb la veloc itat de l'atleta.
La ve loc itat assolida es ca lcula di vidint
la distància (300 m ) pel te mps e mprat
e n recórrer- la .
Mader establ e ix e l dintell anaeròb ic
en 4 mmol/I de lac tat : per tant. la
ve loci tat aco nseg uida e n aq uest punt
serà la que correspo n a l dint e ll
a nae ròb ic de (" atleta.
Pe r calc ular la capaci tat de rec upe rac ió
després de l' es forç e ntre els minuts 1-3
i 1- 10 es va n ap iicar e ls índexs següents
(Enseñat. IN EFC Lleida):
l'

F C . (1 -. )
F C ,( I - I

_F_C_. ...:.,(_I' ...:..
) _x_F_. _C_
. (,--3_')
FC.(I ' )

, F C. ( l ' ) x F C. ( IO' )
o ) ---'--'-------'F C.( l ' )

La mesura de la FC va ser obting uda
mitja nçant e l pulsòmetre .

També es va n controlar e l pes corpo ra l
i la FC en repòs de cada una de les
atletes e n e ls dos moments del cic le.
Se'ls va controlar la FC en repòs (a
primera hora del mat í) mitjançant e l
pulsòmetre i en els dos mo me nts del
c icle me nstrua l estudi ats (dia 14 i pri mer dia de la menstruació).
Pe r establir la comparac ió e ntre els dos
moments de l cicle (d ia 14 i primer dia
de la me nstru ac ió) . les dades obting udes van ser sotmeses a la prova U de
Mann i Whitney .
El material utilit zat per a la rea lit zac ió del tes t i (" obtenc ió de les dades
va ser e l següent : bàscula . cronòmetre. pulsòme tre. material pungibl e de
lac ta t (ag ull es. capi l·lars. pomada vasodilatadora). La instal·lació emprada va ser un ca mp de futb o l d ' he rba
o n e l recorregut es ta va ben delimitat
per cons .

Anàlisi dels resultats
A continuació es mostre n e ls resultats
obting ut s e n cada una de les va riabl es
a na lit zades . fent referència a ls dos mome nts del c icle (fig . I i fi g. 2) .
El la c /{I( lIlàxilll : es va obse rvar una

ac umulac ió majo r de lac tat e n e l momen t de la menstruació. ma lgrat que
la prova U de Mann i Whitney va
demostrar la manca de di ferè nc ies estadísti came nt s ig ni ficat ives: la probabilitat d 'e rror va ser més g ra n que
0.05 (p > 0.(5) .
Ig ualme nt. e n o bse rvar les mes ures es
va no tar que ex istia molt poca di ferència en tre ambd ues: 13.8 mm o lll
e n (" ovulació i 14 mm o l/ I e n la me nstruac ió . La desviaci ó estàndard va
donar uns va lors de s = 3.45 (dia 14)
i s = 3.7 (mens .). la qual cosa indica
la impo rtà ncia de les diferè nci es in di viduals e ntre les compo nents de la
mos tra (taula I ).
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metres): x ov ul.
58 "5 i x me ns.
60" 5. Les desv iac io ns està ndard (s dia
14 = 1.49 i s me ns. = 3.7) indique n que
les diferè ncies e ntre les compo ne nts de
la mostra són més grans d urant la
me nstruac ió. Estadísti came nt no hi ha
d ife rè ncies signi ficati ves e ntre les dues
fases del cicle estud iades i el re ndime nt
obting ut. j a que p > 0 .05.

70
60
50
40
30
20
10
O

•

LJ •

Lactat màx. (mmol/1)

Temps màx.(s)

Dia 14

_

Dintell anae. (km/h)

Menstruació

Figura 1. Resultats obtinguts en les dues fases del cicle

70
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I
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O

FC basal (p/min)

I

FC( 1'3') rec.

Dia 14

FC(I '- 10')rec.

_

Pes (kg)

Menstruació

Figura 2. Resultats obtinguts en les dues foses del cicle

Eato n i Burke ( 1984) ta mbé hav ie n
o bservat que no hi hav ia dife rè nc ies
q uant a la concentrac ió d' àc id làcti c e n
re lac ió amb les fases del c icle (preme nstrua l. lúti a i fo l·hc ula r).

teíni ca. a mb què result ava un
a ug me nt de la res is tè nc ia aeròbi ca e n
la fase luteíni ca. A ixí. la ve loci ta t de l
dinte ll a nae rò bic se rà major dura nt la
fase lute íni ca .

A ixò no obstant. e n un a ltre estudi
rea litzat per Jurk ows ki . Jo nes . Toews
i S utto n ( 198 1 ) es co nsta tava que e ls
va lors de lac tat són m ajors du ra nt la
fase fo l·li c ul ar q ue d urant la fase lu -

El lemps màxim : es va observar una
di sminuc ió de l re ndime nt du ra nt la
me nstruació. Les mitjanes asso lides in dique n que la di sminució és considerable (2 segons e n una d istànc ia de 300
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De la mate ixa ma nera. e n un estudi
realitzat pe r Hi ggs i Ro be rt son ( 198 1)
sobre una prova d'inte nsitat e levada
(90- 100 o/c V02 màx.) es va o bservar
que e l re nd ime nt era me no r d ura nt les
fases pre me nstrua l i me nstrual.

El dinlell al/aeròbic: la te ndè nc ia general o bservada indi ca que el d inte ll
anaeròbic es troba a una ve loc itat major
d urant r .9v ulac ió que durant I ~ me nstruac ió (x ov ul. = 15.48km/h i x me ns.
= 14.52 km/h ). Les diferè nc ies indi viduals són me no rs e n aquest cas (s ovul.
=0.62 i s me ns. =0 .9) . Després d'apli car la prova estadística. es va o bte nir
un va lor de p > 0.05. la qua l cosa no e ns
permet afirmar l' ex istè ncia de dife rè nc ies estad ísti came nt signi ficati ves .
Els va lors de dintell anae rò bic més e leva ts e l d ia 14 de l cicle e ns indique n
q ue. e n princ ipi . la res istè nc ia ae rò bica
de l' atleta és superi or en aquesta fase
que e n e l mo me nt de la me nstruac ió . Es
podri a analitzar també la fase luteínica
de l cicle per confirmar els res ulta ts de
l' estudi de Jurkowski i altres. e ls quals
afirme n que e n la fase luteínica la resistè ncia augme nta e n re lac ió a la fase
fo l·hc ul ar.

El pes corpo ral: e ncara que la te ndè nc ia o bservada és un a ug me nt de l
pes e l prime r di a de la me nstruac ió.
les mitja nes e ns indigye n q ue aquesta
va riac ió és mínima (x di a 14 63 .5 kg
i x me ns. = 63.6 5). Ig ua l que amb
a ltres varia bl es . les desv iac io ns està nda rd mos tre n de te rm i nades d ife rè nc ies indi vidu als (s ov ul. = 4. 1
s me ns. = 4.6) .

=
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Es confi rme n e ls estud is de Southman
i Go nzaga ( 1965 ). e n què es de te rmina
un a ug me nt de l pes corpo ra l e n la fase
pre me nstrua l. que e n e l nostre cas es
ma nt indria ci primer di a de la reg la .
Aquests autors a firm e n que la sensac ió
de pesantor pot causar un de te ri o rame nt de l' esforç màx im.

La FC ht/.m l: es va n o bse rvar mo lt
poq ues va r iac i o~ s e n e ls d os mon~ nt s de l c icle (x di a 14 = 64.25 p/m
i x me ns. = 64.5 p/ m l. esse nt les di fe rè nc ies ind iv idu a ls mo lt ma rcades
(s ov ul. = ¡U) I i s me ns. = 6 .45).
A pli cant l' estad ís ti ca o bse rve m qu e
p > 0.05. Pe r co nseg üe nt. dire m q ue
no hi ha d ife rè nc ies sig ni ficati ves e n
les va ri ac io ns de la FC basa l e n e ls
dos mo me nt s d e l c icle.
A ixí es confirme n les a firm ac io ns
d'Ea to n i Burke ( 1984). que no va n
o bservar dife rè nc ies pe l que fa a la FC
e n les fases pre me nstrua l. lúti a i ro l·li c ul a r.

FC ( 1-3) rec llperacifí: una vegada o bting ut s e ls índexs ind icado rs de la capac it at de rec uperac ió e ntre e ls minut s
I i 3. o bserve m que e l dia 14 la capac itat rec uperatò ri a immed iata (3') és mi llor que e l pri me r d ia de la me nstruac ió.
Una vegada sotmeses les dades a
l'anà li si estadística. obte nim un va lo r
de p > 0.05. raó pe r la q ua l no hi ha
d ife rè ncies estad ís ticame nt sig nifi cati ves . Les mitja nes o btin g udes e n e ls dos
mome nt,:: de l c icle no d~ve rge i xe n
massa (x d ia 14 = 2 1.5 i x me ns . =
20.36). Tanmate ix Ics desv iac io ns estàndard. sobreto t e n la me nstruac ió. ind ique nl a gra n va ri ac ió indi vidua l ex iste nt e ntre e ls resultats (s me ns. =8.0 2).
FC ( 1-10) r ecllpemcifí: pe l q ue fa a la
capac itat de rec upe rac ió a un te rmini
més ll arg ( I(l'). es van observar va lors
més a lt s e n e l moment de la me nstruació i e n to tes les atl etes. De no u les
desv iac io ns estànda rd indique n l' ex istè nc ia de d ife rè ncies indi vidu a ls (s día
1-+ =5.3 i s mens. =44) . Have nt aplicat
apuIds. EdU(D(ió Fi.i(Di Espom 1997 (48186·90

DIA 14

MENSTRUACiÓ

Lactat màxim

x = 13,8 mmol/I
s = 3,45

~ = 14 mmol/I

Temps màxim

x = 58,5 s
s = 1,49

x = 60,5 s
s = 3,7

~ = 15,48 krn/h

~ = 14 ,52 km/h

s = 0,62

s = 0,9

~ = 63 ,5 kg

x = 63,6 kg
s = 4,6

Dintell anaeròbic

Pes corporal

s = 4,1

~ = 64 ,25 p/m

FC basal

s = 8,01

FC (1 '-3') recup.

FC (1 '10') recup.

~ = 21 ,5

s = 3,7

-

x = 64 ,5 p/m
s= 9

s = 2,5

x = 20,36
s = 8,02

x = 27 ,3
s = 5,3

x = 33,8
s = 4,4

Taulo 1. ; i s dels resultats obtinguts en les dues foses del cide estudiades

l' a nà li s i estad ística. es va o bte nir un
valor de p > 0.05.

Discussió
Una vegada realitzat e l present estudi i
ana litzats e ls resultats. pode m di scutir
e ls as pectes següe nt s:
La ve loc itat de l d inte ll a nae rò bi c te nde ix a disminuir ll e uge rame nt e n e l
mo me nt de la me nstruac ió. la qua l cosa
e ns indica q ue la res istè nc ia ae ròbica
serà un xic me no r en aquesta fase.
La maj o r co ncentrac ió de lacta t o btin g uda e n e l mo me nt de la me nstruació
e ns indi ca que la res istè nc ia aeròbica és
me nor e n re lac ió a la de l di a 14 de l
c icle. En un estudi realit zat per Jurkows ki i Jo nes ( 198 1). es va de tectar
un au g me nt de la res istè nc ia ae rò bi ca
du ra nt la fase lute ínica ( I ). com parad a
amb la fase fo l·li cula r. la qua l va n atri buir a valors maj ors de lac tat durant la
fase fo l·li c ul ar. Es va a rribar a rel ac iona r a mb e ls efectes de la proges terona

i e ls estrògens e n e l metabo l is me de ls
hi d rats de carboni . Com que e n e l mome nt de la me nstruac ió e ls ni ve ll s d ' esIi'òge ns i de proges terona ba ixen . la
seva influè nc ia sobre e l g lucoge n di sminue ix. i a ixò provoca. a lhora. la d isminuc ió de la res istè nc ia ae rò bi ca de
l' atl eta. És el que podem obse rva r e n
e ls res ultats o bting uts res pecte a l d ia
14. e n què e ls ni ve ll s de proges terona i
d'es tròge ns són més e levats que e l pri me r d ia de la me nstruac ió.

E l re ndime nt o bting ut en la prova és
me no r e n e l mome nt de la me nstruac ió.
Encara q ue no es trac ta d 'esporti stes
d ·e1 it. una d ife rè nc ia de segons (és la
mitja na obting uda) és cons iderab le si
te nim e n compte que es tracta d ' una
d istànc ia de 300 me tres. Ig ua lme nt. un
exe mple clar de la influè nc ia de la
me nstruac ió e n e l re ndime nt ci te nim
e n e l cas d ' una de Ics integ rant s de la
mostra. que no va poder acabar la realitzac ió de l test e n e l mo me nt de la
me nstruac ió a causa de l' apa ric ió de
do lo rs i ma lestar ge ne ra l.
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La capacitat de recuperació immediata
(3') és lleugerament major el dia 14 del
cicle; però la capacitat de recuperació
a un termini més llarg ( 10') és major
durant la menstruació.
Així, a l'hora de programar els entrenaments, caldrà tenir en compte el cicle
menstrual de l'atleta i variar la intensitat, la durada i el temps de recuperació
de les càrregues per tal d 'assolir la
correcta adaptació a l' entrenament i
ev itar l'aparició de fatiga . Convindria
di sminuir la intensitat de la càrrega
treballant per sota del dintell anaeròbic,
així com augmentar el temps de recuperació quan l'atleta es trobi en la fase
menstrual .
Cap del s paràmetres estudiats posa de
relleu l' ex istència de diferències estadísticament significatives en relació als
dos moments del cicle (dia 14 i primer
dia de la menstruació) . Les diferències
observades entre els dos moments són
molt petites.
Considerem com a limitacions de l'estudi present les següents: la magnitud
de la mostra (molt petita per poder
treure 'n conclusions determinants),
l'establiment del dintell anaeròbic en 4
mmol/I (Mader), sense determinació
del dintell individual, i l'ús del calendari per fixar el dia de l'ovulació (dia
14 de l cicle). Tot això fa disminuir
l'índex de tïabilitat dels resultats.
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Conclusions
Les conclusions d'aquest estudi són:
La disminució del dintell anaeròbic i la
major quantitat de lactat acumulat du rant la menstruació ens indiquen que la
resi stència aeròbica de les at letes di sminue ix lleugerament en aquesta fase
amb relació al dia 14 del cicle.
La capacitat de recuperació a curt termini (3') resta també lleugerament disminuïda durant la menstruació.
Els canvis fisiològics i hormonal s produïts durant la menstruació afecten
cada dona de manera molt particular.
Tots aquests as pectes han de ser considerats a l' hora de programar les sessions d 'entrenament.
En resum, podríem dir que no hi ha
evidències concloents que suggereixin
que la funci ó menstrual afecta de manera directa el rendiment físic. No obstant això, alguns bioritmes fi siològics i
psicològics tenen una intluència suficient sobre el rendiment que poden
merèixer un estudi detallat.
Probablement hi ha una fase del cicle
en el qual una esportista en particular
pot ser més o menys eficient, però les
diferències són tan petites que, en els
resultats quotidians, no esdevenen
apreciables. En nivell s de rendiment
d'elit, aquestes variacions lleugeres
poden ser més signitïcatives. Algunes

dones esportistes pode n ser més "sensibles" que altres a aquestes petites di ferències.

Notes
( I ) La fase luteínica va des del dia de l'ovulació
tïns a l"inici de la menstruació.

libliognma
ELlJELYI.G .J . ( 1962) "Gi necological survey of
remale at hletes"'. iOl/mai ofspo"'s II/edicil/e
ami physical fill/eH: 2: 174- 179.
EsTaN. R. ( 1984) "The regular menstrual cycle
and athletic performance·· . 5/>0"'.5 II/edicil//!.
pàgs.43 1-445.
HIC¡GS SL. . ROBERTSON LA .( 198 1) .. Cyclic variations in perceived exertio n and physical
work capacity in females" . Cal/ i Appl Spt
Sci 6: 19 1- 196.
JURKOWSKY J E. JONES NL. TOEWS CJ. S UTTON
JR .( 1981) "Effects of me nstrua l cycleon blooct. 0 2 delivery. and performa nce during
exerc ise". i Appl Physiol.
RODRíGUEZ. F. ( 1985) "U mbra l anaer6bico y entrenamiento". Archivo.' de Medicil/a del Deporte.Vol.lI!. núm . 10. pàgs . 145- 156.
SOUTHMAN. G ONZAGA ( 1965) (Wells. Ci.Ml/jeres. de/)(Irte y rel/dill/iellfIJ (l'ol. /). Ed. Paidotribo. Barce lona.
W ELLS. C. ( 1992) MI/jere-,.departe y rel/dill/iel/'
10 (Vol.I ).Ed . Paidotribo

apwds. EdIKIKió FÍ<i<AI i Esports 1991 (41) 116-90

_

EACIÓ,
CTlU I TURISME

Josep Invernó Curós,
Mestre d'Educació Física
Llicenciat en Pedagogia
Coordinador del projede
«Circulem en bicicleta,.

CIRCULEM EN BICICLETA
UNA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
D'EDUCACIÓ VIÀRIA

Abstract
.. Ll'I 's ride a hicycle" is a leachillg IIl1il (~fthe progralllllle .l'el IIp hy Ihe l eacllil/g

Paraules clau: Eix Transversal d'Educació Viària, interdisciplinarietat, circulació en
bicicleta i orientació.

hodr il/ IIIe Rural Sc!1001 ZOl/e "El LlierCll" 11/(/1 o!JlOil/ed.lïrsl pri:e il/ IlIe " XII
COl/cllrs Naciolla l d'Edllcacirí Viària " orgal/i:ed by III e Gel/eral Direcliol/ ol"
Trqlfïc dllril//? Ihe 1995- 1996 sc!/(Jol real'.
The gel/ era l goals oIlhis IIl/il (!( Ih e progr{//l1l11e are: ric/e a hicyc/e properl,·.
illlprO\'e Ihe I//(Jlor{ull c!iol/ ahililies ahoard a hicrcle. imprO\'e physical cOl/dilioll.
gel lo kllO\\' Ihe el/l'i/'Ol/lII elll. kl/OII' Ilo\\' lo gel abOlli il/ areaslor hicycles. l'l'Sp l'cI
{//Ullake care (!I" Ihe el/l'irOllll/elll.
To reach III ese goals \l'e opledlor lII elllodologica l cril eria 111(1( specially slres.\'('d
illle rdiscipl il/(/ ri 1.1'.
Tllis allml·.\· .lúr a Irealll1elll (!I" Road Edllcatiol/ .li·olll IIIe perspeclÏI'e (!{ \'{/rious
cllrricllla arecls (Spal/isll lal/gllage. Cala IaI/ lal/guage. phnical edllcatioll. plaslic
educaliol/ . kl/ o\\'ledge (){IIIe social al/d l/all/ral el/ I'irol/lllel/Is and cOlllplllers) as a
resllll ol" III e lecul/ ~\'()rk (!I" all IIIe leacllil/g bodr Ihal eSlahlislled Ihe " Cross -secliol/al road Educaliol/ Progralllllle "forlhe prilll{//T edllcatiol/lel'ellor 1993- 1994
school real' whicll illcllldes IIIis leacllil/g III/il.

Resum
«Circulem e n bicicleta» és una Unitat
de Progra mació elaborada pel claustre
de professors/es de la Zona Escolar
Rural «El Llierca» la qual va obtenir el
primer premi del XII Concurs nacional
d'educació viària organitzat per la Dirección General de Trafico e l c urs escolar 1995/96.
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Els objectius gene rals de l' esmentada
Un itat de programació són: circu lar
correctame nt en bicicleta. millorar les
habilitals motrius damunt la bicicleta.
mill orar la condició física. conèixer
l'entorn natural. saber orientar-se en
els espais on es circuli en bicicleta.
respectar i te nir cura de r entorn.
Per tal de poder assolir aquests objectius es va optar per uns criteris metodoaponis . EdUlD,ió Fisi'D i Espornl997 (48) 97-101

lòg ics o n la inte rdi sc iplinarietat hi teni a un ll oc fo name nt a l.
D' aquesta manera es pot o bservar e l
tractament de l' Edu cac ió Vi àri a desdc
di fe re nt s àrees c UITicul ars (ll engua caste ll ana, lle ngua catala na, edll(:ació fís ica, educac ió pl às ti ca, cone ixe ment de l
medi social. cone ixe ment de l medi natural i in fo rm àtica) , fnJit també de l treba ll en equi p de to t e l clau stre de professors/es que va e laborar l' Ei x Transve rsa l d 'Educac ió Vi àri a de primària e l
c urs IlJ93N4 o n s 'ind ou aquesta Unitat
de programac ió.

Introducció
L'experi è nc ia que a continuac ió s'expli ca està e mmarcada e n un contex t
ed ucatiu d 'à mbit rural. conc retame nt
e n la ZE R «E l Llierca»(Zo na Esco lar
Rura l) a la comarca de la Ga rro txa, la
qua l consta d'un to ta l de 235 a lumnes
i quatre esco les re partides e n di fe re nt s
muni c ipis:

•

CE IP Montpa lau, A rge lag ue r

•

CE IP Mo nt Cos, Mo ntag ut

•

CE IP Les Escomes, Sant Jaume de
Lli erca

•

CE IP Joan Ro ure, To rte ll à

Pe r e nte ndre i compredre la compl ex itat de qua lsevo l projec te d 'àmbit ru ra l
ca l te nir mo lt d a r e l que suposa un
fun c io name nt de ZE R , i què sig ni fi ca
una ag ru pac ió d 'esco les petites o n
e ls/Ics mestres tre balle n e n com ú prog ra mant activ it ats conjuntes (projecte
ed ucatiu , proj ecte c urri c ul a r. e tc.),
compartint se rve is, mestres especi a li stes i pote nc ia nt un a pa rti c ipac ió més
coordinada de mares, pares , ajun tame nt s, e tc.
apunts. EduIOció f¡I¡IO ¡ Esportl 1997 (48) 92·101

Antecedents
«C irc ul e m e n bi c id eta » no és fruit de
l' atzar ni de la improv it zaci ó d'un es
de te rminades acti vitats d 'Edu cac ió
Vi àri a de mane ra aïllada i inconnexa .
El c urs esco lar 1993/94 e l Conse ll Comarcal de la Ga rro txa inte ressat e n
l' Educac ió Vi àri a , va o fe rir a les escoles de la comarca la possibilitat de desenvolu par l' Eix Transversa l d 'Edu cac ió Vi ària amb l'ajuda d ' un assessorament de la mate ixa in stituc ió. D' aquesta ma nera va m int roduir l' e laborac ió
de l' Eix T ran sve rsal d 'Educac ió Vi à ri a
din s e l nostre pla de tre ball anua l. Es va
planifi car tot e l tre ba ll a l llarg d'LlIl c urs
escolar. e n e l qual e s pre te ni a establir a
quins obj ectiu s didàc ti cs i conting ut s
de cad a àrea curri c ular es podi a tractar
e l te ma d 'educació viàri a, i d ' aquí, qui nes poss ibles ac ti vitats d 'apre ne ntatge
podie n sorg ir.
A partir d 'aquest docume nt d 'on surte n
to tes les propostes d 'edu cac ió vii¡ria:
unes vegades de carúc te r inte rdi sc ipli nar i d' a ltres ce ntrades e n una sola àrea,
però totes amb una visió i trac ta me nt
de l te ma de form a g lo balitzado ra .

E l c urs escolar I 994N5, un cop e laborat l' E ix Transversal d 'Edu caci<í
Viàri a i ve ie nt la necess itat que aquest
doc ume nt fos una rea lit at e n la nostra
pràc tica educati va, es va optar pe r posar a la pràcti ca d ife re nt s activ itats
d 'apre ne ntatge que s 'havie n proposat
l' any ante ri o r.
A ix í, pe r c itar al g un s exe m p les, les
mes tres de C icl e Mitjü van ini c ia r la
U nit at de prog ra mac ió « Desco be rt a
de l l'i u LI ie rca » e n la q ual e n ll aça ve n
co ntin g ut s prò pi a me nt d e l' À re a d e
Co ne ixe me nt de l Medi Na tura l a mb
co ntin g ut s d 'Edu cac ió Vi úr ia. E ls/
les mes tres d e C icl e Ini c ial va n ini c ia r la U nitat de prog ra mac ió « E l
Vi a nant » e n la q ua l l' a lumn e/a apreni a a c irc ul a r corre ct a me nt pe l ca rre r mitj an ça nt les so rtides/exc urs io ns qu e es fe ie n a través d 'a ltres
o bj ec tiu s c uni c ul a rs.

Circulem en bicicleta
Comsorgeix
E l c urs escolar 1995N 6 va sorg ir la
idea de tre ball a r la condi ció fís ica a
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• Llel1¡':lIu ClIStelll/I1 l/:
o Treball de normes de circulació
a part ir de la gui a de l cicli sta.
• Llel1¡,:ul/ Cl/wlu/1(/ :
o Xerrada/debat d'educac ió viària
amb la col·laborac ió d ' un
guàrdi a urbà.
• Educació PlàstiCl/:
o Confecc ió de senyals
o Confecc ió de passos de vianants
o Construcc ió del circuit de viària
• "~f()rmàtic(/:
o Ús de programes educatiu s de
simul ac ió de la circulac ió del cicli sta.

l' àrea d 'educac ió física a partir de la
bi cicleta tot realitzant acti vitats a la
natura.
La pro posta sembl ava pro u eng rescadora i podi a ser pro u atrac ti va pe ls
a lumnes . Tot i a ixí a ni ve ll de cl austre
de professors/es e ns vam pl antej ar
tota un a sè ri e de qües ti ons que més
tard e ns fa ri en repl antej ar e l seu tractame nt :
• Tenen prou domini de la bicicleta
e ls alumnes?
• Cone ixen les normes de c ircul ació?
• Coneixen la mecànica de la bic icleta? La tenen en bones condicions?
• Saben orientar-se a parti r d ' un
pl ànol?
•

Importànc ia de l casc

• Saben valorar les d iferents situac ions de ri sc?
• etc.
A partir d'aquests interrogant s vam
ve ure que no es tractava d ' agafar la
bic icleta i començar l'activitat ignorant
e ls perills que això podia comportar, ni
tampoc desistir de l' ac ti vitat ja que
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vèiem que teni a moltes possibilitats pedagògiques.
Ca l ia do ncs, ree mpre ndre e l tre ba ll
d'Ed ucac ió ,Vi àri a rea lit zat e ls anys
anteriors. Aquest cop pe rò , e l p rojecte qu e tindri a un a co mpl ex it at i
mag nitud co ns ide rabl e i ca li a un a
trac ta me nt es pec ia l. Va se r ll avors
qu an vam dec idir, fruit de ls nos tres
int erroga nts; abo rd ar e l te ma d' un a
manera int erdi sc iplin a r.
És impo rta nt re marcar qu e va ser la
idea de l pro pi p roj ec te i de ls se us
o bjectiu s gene ra ls que e ns va n portar a deci dir:' nos a fer un treba ll in te rd isc iplimw i no a l revés , j a qu e
aqu es t mate ix p rojec te no tindri a e l
mateix se ntit se nse la coord in ac ió de
tot e l professo rat.

Què és circulem en bicicleta?
La Unitat de programac ió «C irculem
en bicicleta» està centrada en e l Cicle
Mitj à i Cicle Superior de l' Educac ió
Primàri a.
Les àrees implicades i les corresponents ac ti vitats d ' aprenentatge que es
va ren realitzar són les següents:

• COl1eixement del Medi Social i Na tu ral:
o Treball d ' orientac ió: preparac ió
i rev isió de les rutes a realitzar.
• Educació Ffçica:
o Taller de manteniment de bicicletes.
o Circuit d ' habilitats.
o Circ uit de trial.
o Circuit de viàri a.
o Sortides a l' entorn natural.
o Cursa d 'orientac ió al poble.
o Sort ida de tot un di a: bany al riu
Lli erca.
Si bé aq uesta Unitat de prog ramac ió
no més afectava als alumnes de C icle
Mi tjà i C icle Superior, cal dir que hi
havia tot un treball paral·le l amb e ls
altres cicles (Educac ió Infantil i Cicle
In icial) els quals intervenien en alguna
acti vitat de l'esmentada Unitat de programac ió:
• C ircuit de viària :
o Educació In fa ntil : tre ball de vianants.
o C icle Inic ial: treball de vianants
i introducc ió de cicl istes.
• Confecció de senya ls.
• T reball de la Unitat de programació
«El Vianant » (només Cicle Inic ial).
apurds . Edu(oció Fi.i," i E!pO'" 1997 (48) 92·101

OBJECTIUS GENERALS

Al Orientar-se en l'espai a partir del cos , d 'allres punts referencials de l'entorn i de
codis usuals de representació. Reconèixer i expressar l'espai fent ús de
diferents suports i tècniques.
Bl Tenir coneixemenl d 'ell mateix en interacció amb l'entorn. Emetre judicis crítics i
conslructius davant diferents situacions i problemes, tant de l'entorn més pròxim
com d 'altres allunyats de l'espai o en el temps.
C) Reconèixer, valorar i complir les normes socials relacionades amb el respecte a sí mateix i
a les altres persones i aquelles que regulen les relacions i la convivència entre la diversitat de
grups que configuren la pròpia comunitat.

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL
CICLE SUPERIOR

OBJECTIUS TERM INALS
al Realitzar, interpretar i utilitzar plans i mapes de gran escala, tenint en compte els signes convencionals i l'escala gràfica.
bl Debatre i discutir, de forma raonada , esdeveniments que exemplifiquin situacions geogràfiques, històriques i socials , sobre les quals es
posseeixi informació.
cl Acceptar i practicar les normes referides a la protecció, la higiene i la salut de la pròpia persona i la de les altres persones.
CONTINGUTS
PROCEDIMENTALS

CONCEPTUALS

Al . Identificació i representació dels
signes convencionals de mapes i plans.
A2. Interpretació de mapes i plans.
A3. Desplaçar-se amb facilitat en llocs
coneguts de forma espontània i en els
desconeguts atenint·se a les ordres, les
rutes marcades o altres ajuts.
A4 . Extreure informació concreta de plànols ,
mapes o allres formes de representació
de l'espai entenent els principals signes
convencionals apresos a la localització
de llocs i per a l'orientació.

B2. Adonar-se de l'existència de conflictes
relacionats amb la circulació.
B3. Raonar les causes que produeixen bona
o mala circulació.

Bl-Cl . Autoanalitzar les sensacions de
multiplicació de la força sobre les rodes.

ACTITUDINALS
B4. Demostrar interès pels principals
problemes propis de la circulació.
C2. Ajustar les pròpies actuacions a les
normes de la comunitat respecte a la
conservació de boscos, espais verds,
camins, carrers i altres espais públics .
C3. Assumir cada cop més les
responsabilitats pròpies en aquest
aspecte.
C4. Respectar i fer respectar els béns
individuals i col· lectius, i vetllar per la seva
conservació o arranjament.
CS. Respectar objectes i llocs als quals
s'atribueix un valor de patrimoni.

Figuro l

D 'aqu es ta ma ne ra es pot o bserva r
un a prog ress ió de l' alumne, passant
prime r pe r una co rrec ta c irc ul ac ió
co m a viana nt i més tard co m a c icli sta.

sos dins el document de l'Eix Transversal d'Educació Vi ària.
El treball que vam realitzar to t e l
c la ustre de professors/es va ser escollir e ls apartats que vo líe m treball ar
e n cadasc un a de les àrees impli cades ,
a partir de ls següe nt s o bjectiu s generals:

Continguts i obiectius
• Circular correctament en bic icleta.
Els obj ectiu s i continguts d'aquesta
Unitat de programac ió es troben incloapunIs. Educ.ció físic. i E,pom 1997 (48) 92·101

•

Millorar les habilitats motrius damunt la bic icleta.

• Millorar la condició fís ica.
• Saber orientar-se en els espais on es
circuli en bic icleta.
• Tenir cone ixement de l'entorn natural.
• Respectar i tenir cura de l' entorn .
A ta ll d'exe mpl e s'ex pose n e ls contin g uts i o bj ec tiu s de l'àrea de Cone ixe me nt de l Medi Soc ia l pe l q ue
fa refe rè nc ia a Cic le Supe ri o r (fig ura I ).
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Temporització
ACTIVITATS
D'APRENENTATGE

ÀREA

DURADA

OBSERVACIONS
Durant el primer mes.
Activitat prèvia al circuit
de viària

Aquesta unitat de programaci ó té una
durada de tres mesos i cada activitat es
desenvoluparà e n un període més o
me nys llarg depene nt de ls objectius
proposats (figura 2).

Confecció senyals

Ed . Plàstica

3 h.

Guia del Ciclista

LI . Castellana

1 h setmanal

Treball durant tot el
trimestre

Programes Informàtica

Informàtica

1 h. setmanal

Treball durant tot el
trimestre

Xerrada/debat

LI . Catalana

2h

Setmana anterior al
circuit de viària

Taller de bicicletes

Ed . Física

1h.

Taller de manteniment de lo bicicleta

Circuit d 'habilitats

Ed . Física

1 h.

Trial

Ed . Física

1 h.

Consisteix e n la realització de tota una
sèrie de re paracions senzilles e n la bi cicleta de cada alumne/a:

Circuit de viària

Totes les àrees

2 h.

Participació de tota
l'escola

•

Sortides a t'entorn del
poble

Ed . Física I
Coneixement
del Medi
Natural i Social

2 h. setmanals

Es realitzaran 3
sortides
Treball d 'orientació

Posar el se ie nt a l'alçada correspone nt, depenent de la constitució antropomètrica de l'alumne .

•

Cursa d 'orientació

Ed . Física

1 h.

Posar e l manillar a l'alçada corresponent. de pe ne nt de la constituci ó
antropomètrica de l'alumne .

Sortida d 'un dia

Totes les àrees

•

Engrassar la cadena correctame nt.

Treball "Guia del Vianant "

LI . Catalana

1 h. setmanal

Treball durant tot l'any.
Només pels alumnes
de Cicle Inicial.

Adivitats d'aprenentatge

• Comprovar e ls fre ns de darre ra i de
da vant.
•

Arreglar una roda rebe ntada .

•

Practicar el canvi de marxes a mb
diferent s tipus de re lle us i desnive ll s.

Figura 2

O,.iel//(Iciol/s seguides
Era indispensabl e que tothom comprovés r estat de la seva bicicle ta. Tot i
així. e ls/l es alumnes es distribuïen e n
petits grups de 2 o 3 persones, i així es
podien ajudar mútuame nt.

Circuit d'habilitats
Realitzac ió de tota una serie de tasques/habilitat s e n forma de c ircuit per
tal d ' assolir un bo n domini de la bici cleta (figura 3).
El circuit constava de no u estacions/
proves :

\ 1111 \

Figura 3
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• Travessar una esca la metà l·li ca
(Correspon al mateix trontoll d'una
bai xada amb força pedres)
apuI1Is . EdU(D<ió Fi.i," i Elpor1.1997 (48) 92·101

•

Slalol11 amb cons (el1lrenament de
girs tancat s)

•

A nar amb una l11il (habilitat 11101t
impo rtant per tal que més tard pu guin realitzar les se nya litzacions
corresponents de circulació viilria
en bicicleta)

• Travessar una sèrie de pals de fusta
posats a te rra sense qu e la roda del
da vant els toqui
•

Tran sportar uns determinats cons
posats al dal11unt d'una tau la a una
altra . ( Habilitat d'anar e n una mü ).

• Tra ves!'.ar una taul ó (Treball d'equi libri damunt la bicicleta).
• Tra vessa r una tau ló com l'act ivitat
anterior, pera al damunt d'un objecte (tronc) pe r tal que el tauló pugui
pujar i hai xa r depe nent d'allü o n es
troba situat l'alumne/a.
•

Prüc tica de gir mo lttancal. L'alulllne/a ha d'entrar en un espa i e n forma
de U i ha de girar sense posar els
pe us a te rra.

Oriel/I(/ciol/s seguides
Aquesta activitat es va realitzar al prin c ipi de manera col ·lecti va per tal de
pode r ex plicar i experime ntar les diferents proves .
Així matei x, aquest prime r contacte va
serv ir d ' avaluació inicial per l'alumne,
ja que a partir d'aquí podia compro va r
e ls res ultats de l principi de la sessió
amb els de l fina l.
Un cop l'caliuada una primera volta els
alumnes es repartien en g rups de 2/3
persones treballant de manera autònoma les dife re nts estacions/proves amb
un te mps fix pe r a cada estació. La
funció del mestre va ser co l·locar-se e n
les estac ion!'. que hi ha v ia més dific ultat
per tal que els/les alumnes anessin agafant més confiança .
Des prés del tre ball en grups es realitzü
to t e l c ircuit de manera col·lecti va pe rò
aquesta vegada sense parar a cada estaci ó.
apunts. Edut.tió fili" i hportl1997 (48) 91·101

Circuit de Trial

Oriel/l(/ciol/s seguides

Aquesta activitat te nia pe r objectiu e l
mateix que l'acti vi tat anterior però
amb la dife rè ncia que es realitza va e n
un en torn natural.
El trial constava de vuit zones de dife-

AI començament de la sessió es realitzava una vo lta de recone ixe mel1l de
totes les zones per tal d 'estudiar la di lïcu ltal.

re nt d ificultal. per les quals e ls/les
alumnes ha v ie n de passar il1lentant posar e l mín im e ls pe us a te rra .
A cada esco la les zones eren dife re nts
depenent de l'entorn i e l rell e u de cada
lloc , però es va procurar que hi hag uessin una sèrie de coses en comú :
•

Baixades

•

Pujades

•

Llocs estre ts

•

Girs tancats

~

tl

PIZZERIA

+ESCOLA

+-

mençaven pe r la zona que vo lien pe r tal
d 'ev itar ag lomeracions en una mateixa
zo na.
S'havien de realitzar dues vo ltes alcircu i I.
Cada alumne/a portava una targe ta on
anava apuntan t la puntuaci ó aconseguida e n cada zo na . Aquesta targe ta li
servia per comprovar l' evo luci ó que
anava fe nt res pecte ell matei x al llarg
de tot el trial.

~

~

~

I I +- I~ I t I +-

POLICIA

HOSPITAL

~

tl

Un cop rec o negut e l terre ny i ex plicat
el sistema de puntuació, e ls pilots co-

~

II

FLECA

+-

O

I~ I t l

+-

~

FARMÀCIA

+-

~

II

AJUNTAMENT

~

I~

+-

Figuro 4
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ACIÓ,
TlU I TURISME

• Cada alumne/a portava una targeta
penjada per tal de saber a quin establiment pertanyia.
• Calia portar el producte de l' establi ment que pertanyia al lloc que s'indicava.
• En portar el producte (ex . pizza) a
un altra establiment, li anotaven en
la targeta que s' hav ia rebut e l producte.
• S' havien de portar tants productes
com establiments hi hav ia.
• S' hav ia de seguir correctament les
normes de c ircul ació.
• Un cop aconseguit l' objectiu cali a
anar a la po lic ia per tal de recollir e l
carnet de vianant o de cicl ista segons corresponi a (tïgura 5).

_:

CARNET DEL BON CICLISTA

[;J

Cogooms.
Edat
Esc:cIa

Poble

_:

CARNET DEL BON VIANANT

li]

Cogooms:

Edat
Ema
Poble

Figuro 5

Circuit de viària
Realitzac ió d' un c ircuit de viària per tal
de posar en pràctica els coneixements
apresos fins e l moment.
El circuit simulava un poble en el qual
hi tïgurave n vuit illes de cases i una
rotonda. Cada illa de cases correspo nia
a un establime nt (figura 4).
Els/l es a lumnes hav ie n de c irc ul ar,
a pe u o e n bi c icl e ta, seg uint les no rmes de c irc ul ac ió to t rea lit za nt e l
seg üe nt j oc :
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Orientacio/1s seguides
Educació Infantil : Realit zaven e l j oc
com a vianants. Primer anaven acompanyats i més tard ho realitzaven de
manera autòno ma.
Cicle Inic ial: Realitzaven el joc com a
vianants, de manera autòno ma i més
tard e l van realitzar en bicicleta a ni vell
d'experimentac ió.
Cicle Mitj à/Supe ri or: Rea litzave n
primer e l j oc com a cicli stes i ll avo rs
co m a vianant s de ma nera tota lme nt
autò no ma.

Sortides a l'entorn del poble
Realitzac ió de dife rents sortides a l' entorn de l'escola per tal de posar en
pràctica e ls coneixements apresos en
situac ions reals.
Es treballave n tres aspectes mo lt concrets:
• Correcta c irculació per les vies interurbanes.
• Millora de la condic ió fís ica.
• Orientació en e l mapa de la zona.

Orientació/1s seguides
Cicle Mitjà: Es tri aven sortides segons
les seves possiblitats físiques. A ni vell

d'orie ntac ió ·es prenien grans re ferènc ies de la realitat, i llavo rs a l' aula es
reconstruia tot el recorregut que s' havia fet damunt el mapa.
C icle Superi o r: Incre me nt de la di fi c ultat i di stànc ia. Qu ant a l' ori e ntac ió, es rea lit zava la pl anificac ió conj unt a amb e ls a lumnes. Hi hav ia un
tre ball prev i d'ori ent ac ió, durant la
sort ida es consult ava e l mapa i e n
arribar es fe ia la reconstrucc ió de to t
e l recorregut.

Cursa d'orientació pel poble
Es va realitzar una cursa d' orientac ió a
cada poble. La cursa es basava en les
següents normes:
• Grups de 2 persones.
• Cada grup tenia un mapa on se li
marcava e l primer control d'on havia d' anar.
• Després de consultar e l mapa anaven a l' esmentat cont rol tot respectant les normes de c ircul ac ió viàri a.
• En arribar al cont rol (bandera) havie n de recollir e l ticket corresponent al número del seu grup per tal
de saber que havien passat per
aque ll control.
• AI costat de la bandera e ls/les alumnes trobaven un altra mapa on se ' Is
indicava on era e l pròx im cont rol.
• S 'anava repetint aquest procés fi ns
aconseguir els sis cont rols.

Orientacio/1s seguides
Aquesta acti vit at la realitzaven de la
mate ixa manera tant e ls a lumnes de
C ic le Mitj à co m e ls de Cicle Superi or, j a que és una acti vitat que es
porta fe nt durant tres c ursos esco lars,
a mb rúni ca dife rè nc ia que fin s ara
sempre s' hav ia fe t com a vianant i
corre nt per tal de treball ar la millo ra
de la condi c ió física i ara es posava
més è mfas i en orie ntar-se bé i c irc ular correc tame nt e n bi c icl eta .
apunts .Edu<o<ió fi.i", i Espom 1997 (41)92·101

Sortida d'un dia
Es pretenia posar e n pràctica tot el que
s'havia après durant tot e l trimestre i
també vol ia s imbo litzar la cloenda de
la Unitat de programació, En aquesta
sortida hi ha via dues parts clarament
diferenciades: el trajecte realitzat en
bicicleta, una mica més llarg del normal. i e l bany al riu Lli erca.

Oriel/ll/ciol/s seguides
Van anar d' excursi ó tot s e ls aluJllnes
de C ic le Mitjà i Cicle Superior. Era
impo rtant que e ls alumnes prenguessin
consciència de què ca lia prendre més
precaució en circular amb un g rup tant
nombrós de persones.

Normes de circulació viària
Conting uts que es va n treballar:

o

El casc.

• Què és una bicicleta?

o

Prohibi cions .

• Tamany de la bic icle ta .

o

Conducció nocturna.

o

Mal te mps i paviment e n mal es
condicions.

•

Les parts de la bic icleta .

•

Norma gene ral : circ ul ar arrambats a
la dreta.
o Vies urbanes.
o En carretera .

•

Velocitat adequada.

•

Normes sobre pri o ritat de pas:
o
Intersecc ions.
o Places.
o Altres precaucions.
o A ltres normes en les inte rseccio ns.
o A ltres situacio ns de prioritat.

•

Maniobres:
o Ini ciació de la marxa i incorporació a la circulac ió.
o Canvis de direcc ió.
o Gir a la dre ta.
o Gir a r esq uerra.
o Gir com pl et o canvi de se ntit de
la marxa.
o Avançament.

•

Detencions i parades.

•

Altres normes i precaucions a tenir
en compte:
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sin tots e ls apre ne ntatges rea litzats . Es
vare n treba ll ar els següe nts apartats :

• Senyalització:
o Ordre de prioritat.
o

Obediència de ls senya ls.

o

Senyalització I o rdres
age nts de circulació.

o

Semàfors.

o

Se nyals verticals.

o

Marques via ls.

dels

Oriel1/acio/U seguides
Es va realitzar un treba ll de les no rmes de ci rc ul ac ió viària a partir de la
«Guia del c icli sta». Es va portar a
terme durant tot el trimestre i es realit zava en les classes de ll e ng ua castell ana e n e l mo me nt s qu e es tre ballava ex pressió ora l.

• Vies urbanes
•

Vies interurbanes

•

Normes i se nya ls de c irc ul ac ió
viàri a

Oriell/{/ciol/S seguides
Es va tre ballar durant tot e l trimestre.
Els/les alumnes rea litzave n les diferen ts tasques de mane ra totalme nt autò noma.

Confecció del circuit de viària

Informàtica

A rhora d'Educació Visual i Pl àsti ca
es vare n dedicar diverses sess io ns a la
confecc ió de senyals de ci rcu lac ió i
de ls diferents materials necessaris per
a la realització del circuit.
Es formaven diferents grups de treball
pe r e laborar els diferents se nya ls, així
com e ls cartells dels establime nt s, e ls
passos de vianants, targe tes de diferents grups, etc.

Una bo na forma de comple tar totes les
ac ti vitats d'Educació Viària va ser la
utilització de ls ordinadors, mitja nçant
jocs de simul ac ió d 'educació viària que
serv ie n pe rquè els alumnes consolides-

Oriell/l/ciom seguides
Era important que e ls/les al umnes
pre ngessin impo rtà ncia del treball e n
grup que realitzaven e ntre les quatre
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escoles, ja que tot e l materia l elaborat
serviria pe r totes e ll es,

Xerrada/debat amb
el guàrdia urbà
En l'ürea de llengua catalana es va realit zar una xerrada/debat a partir de la
inte rve nció d ' un guürdia urbü,

Oriel//{¡ciol/s seguides
A partir d 'aquesta ac tivitat es va aprofitar aques ta col,laboració per de manar
dubtes i aclaracions sobre e l que s' anava aprenent.
A ni ve ll d 'ex pressió escrita, e ls/l es
alumnes van redactar les conclusions
que ha vien arribat a partir del de bat
realitzat.
()ri('I//{¡ ciol/ s seguides
En la xerrada/debat. a banda de re forçar
els d iferents aprenentatges, es va donar
molt a importüncia al se ntit crític de
l'alumne/a, re fl ex ionant sobre diferent s s ituacions de la circulació en la
~eva vida qu o tidiana,

Valoració de l'adivitat
Valoració dels alumnes
Per entendre aquest apartat cal dir que
quan t a l'avaluaci ó de l' alumnat. este m
treballant a partir de l'autoava luaci ó
inicial i la fina l per tal d 'obrir un es pai
de refle xió i que e ls mate ixos alumnes
prcnguin consóè nc ia de ls seus propis
aprenentatges per tal d'assolir un aprenentatge més significatiu ,
Al final del trim es tre se'ls va demanar una reflexió sobre l'acceptació, la
dificu lt at i els apre nen tatges que havien assolit en aquesta U nitat de programació ,
Quant a l'acceptaci ó va ser mo lt fa vorable en la g ran majoria d'alumnes,
constatant que calia repetir l' ex peri è ncia o bé introduir la bicicle ta e n sortides
que fins ara es feien a peu ,
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molt s a lumnes descone ixien el seu
funcionament ,

Pel que fa re fe rè ncia a la dificulta t tot
de penia de l' èx it aconseguit e n e ls di fere nts aprenentatges, A ta ll d' exe mp le
s'exposen algunes va loracions de ls
propis alumnes:

•

Es proposa per a ltres an ys inte ntar
mun tar e l circuit de viüria en di ve rsos di cs per tal que e ls alumnes puguin practicar més hores,

•

«Tenir seny i no anar a la desesperada»

•

•

«A circular millor i conèixer alguns
senyals»

•

«He après a arreg lar a lgunes coses
de la bicicl e ta que abans no sab ia
fer »

Es proposa introduir l'acti vitat de
«Prillle rs (IIni!is » re laci o nant -la per
s i algun di a algun/a company/a es fa
mal pe r tal que e ls/l es a lumnes süp ig uen què cal fer.

•

Es valora molt pos iti va ment inclou re la xe rrada/debat de l guürdia urbü
en el nostre projecte per tal de que
tingui més coherè ncia i s' adapti m é~
a la rea litat.

•

Es proposa repetir l' ex periè nci a
cada dos anys,

•

« He après a portar casc »

•

«Conec més bé e ls senyals »

•

«Ara sé on són els pinyons i els
plats»

•

« He millorat perquè he perdut la
por»

•

«Amb la bicicle ta , c rec que ara tinc
molta més res istè ncia i ja m'atreve ixo a pujar a molts més llocs»

•

« He après a tra vessa r e l taul ó i després de la g ran volta crcc que tinc
més resistè ncia »

•

Etc.

Valoració del claustre
de professors/es
•

Es valora l'e xpe ri è ncia mo lt positi vament tot i la dificulta t que suposava el fet de ser qu atre escoles petites ja que calia transportar e l material i muntar les acti vitats quatre
vegades ,

•

Es va considerar que s' ha v ia
augmentat conside rab lemen t el cone ixe men t i l'aplicació de le s normes de circu lac ió,

•

Es considera molt positivament e l
domini de la bicicle ta asso lit pel s
alumnes, i tot e l treball realitzat a
ni ve ll d'orie ntaci ó ,

•

Es valora mo lt positi va ment e l fet de
realitzar e l ta ll er de bicicl etes ja que
contrüriament al que pensüvem,

Valoracions de canals d'informació
informals
Molt sovint ens capfiquem en e l siste ma d 'ava luació ja sigui a partir de la
pròpia observació de l professor/a
ideant tota una se rie d'instruments, o
bé a partirde l' autoavaluació que e n fan
eb alumnes del seu propi proc é~
d'apre nentatge,
Ev identment són dues maneres com pleme ntüries mo lt bones pe r tal de
saber la va loració que se'n pot fer
d'una determinada activitat. Tot i així
crec que moltes vegades de ixe m dc
banda altres va lorac io ns prou i nt e re~ sa nt s pe l se nzill fet que ve nen d'un
ca nal d'informaci ó informal ( impre~
sio ns , comentaris de ls pares , alum nes , mestres , e tc,), pe rò qu e pode n ser
de vegade s uns g rans il/l!ic(/dors de la
qualitat de l'acti v itat q ue hem l'cal itzat.
A tall d'e xe mpl e s'exposa tota una
sè ri e de comentaris d e la U nitat de
programació d es de difere nts
pectives :
•

per~ 

« No ho e nte nc, han arribat molt cansats per!) tots esta ve n mo lt contents ,» ( Marc)
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•

•

•

•

«Com que això de la bicicleta no es
rcpetirà fins d'aquí a dos anys i nosa ltres ja no hi sercm, què us sembla
s i mantcnim alguna de les sortides
que he m fet en bicicleta pel proper
any, Per exe mple podríem re petir la
sortida dc tot un dia al final de curs, »
(Proposta dels alumnes e n una asse mblea )
«Ara nosa ltres hem après a fer les
senyalitzacions amb els braços, sobretot pcrquè di e u que els de darrera
han de veure amb antelació les nostres accions, perú els que van en
cotxe, sabe n e ls senyals d'anar e n
bicicleta ') (Alumne)
«Els hi ha agafat fort això dc les
de circulació viària! El diumenge passat vam anar d'excursió a
la costa i mentre anàvem en cotxe,
tots tre~ fills ana ve n comentant les
difere nts infraccions dels ciclistes
que trobà ve m,» (Parc)
n()rm e~

•

bé, vaig quedar mi g afònica,
A vu i crem dues persones i no he
hagut ni d'obrir la boca, he vingut
de passeig en bicicle ta, Crec que el
fet de circular ho te ncn assolit ja que
ho viuen com una cosa totalment
normal. n ( Diàleg entre mestres)

«A partir d'haver fe t això de la bici cleta, cl~ diumenges hem tornat a
anar en bicicleta amb la Joana i és
incre'lblc el que n lla après, Ha perdut la por quc tenia ,» (Pare )

« El dia quc vulgueu podem tornar a
fcr la sortida de tot un dia,
Què vo ls dir'!
Te'n recordes quan va m anar e n bicicleta a les colònies del De lta de
l' Ebre ') Ere m quatre professors i
trcs monitors del Camp d'aprenentatge i no hi ha via manera de circular
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Altres indicadors :
•

Alumnes que s'han aficionat a la
bicicleta a ni ve ll de competició i
alumnes que estan utilitzant la bici cleta com a activitat física de manera lúdica amb els companys/es, pares, etc ,

•

Ja fa un any que es va realitzar l'cxperiè ncia i encara de tant e n tant els
alumnes ensenyen amb orgull e l
carnet de ciclista que van aconseguir el dia del circuit de viària ,

•

A nivell de professorat hi ha ganes
de repetir l'experiè ncia i millorarIa,

•

Reconeixement extern a la tasca que
s' ha portat a terme ,

Conclusions

conclusions, caldria destacar tres a~ 
pectes molt concrcts a favor d ' aquest
tipus de projectes :
•

Assoliment dels objectius i implicació activa de tot l'alumnal.

• Treball en equip de tot el professoral.
•

Relaci<Í escola-comunitat educat iva.
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Resum

Paraules clau: esport infantil i juvenil , motivació
intrínseca, competència,
autodeterminació, estil
impersonal.
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Dins el marc teòric proposat per la
teoria de ravaluació cognitiva i la
teoria de rautodeterminació (Deci
i Ryan , 1985) , el present treball
analitza les relacions entrenadors-esportistes en el context de
resport infantil i juvenil des del
punt de vista de les conseqüències motivacionals que es deriven
de restil interpersonal pres pels
entrenadors, D'aquesta manera i
després d'un breu repàs als
pressupostos fonamentals de les
teories esmentades anteriorment ,
les conseqüències motivacionals
de l'estil interpersonal dels entrenadors són discutides a la llum de
les dades aportades per diverses
investigacions recents realitzades
en el context de resport infantil i
juvenil. Per últim , se suggereixen

diverses implicacions pràctiques
susceptibles d'ajudar els entrenadors a adequar el caràcter de la
seva intervenció a les necessitats
de desenvolupament dels joves
esportistes.

Una perspectiva

teòrica de la motivació
En els darrers anys, nombrosos
especialistes en Psicologia social
de l'esport han coincidit a assenyalar la importància decisiva de la
motivació com a factor regulador
de la participació dels joves en
resport (Cruz , 1987; Martens ,
1987; Thill , 1989; Vallerand , 1993;
Weinberg i Gould , 1995; Weiss i
Chaumeton , 1992; Weiss , 1995) .

Diferents estudis sobre els motius
de participació en resport (Vegeu
Weiss i Chaumeton, 1992) confirmen la pertinença de la distinció
que es fa en aquest treball entre
la motivació intrínseca i la motivació extrínseca. La motivació intrínseca caracteritza els individus
que prenen part en una activitat
per les satisfaccions que aquesta
els produeix i no amb robjecte
d'assolir, a través d'aquesta , una
finalitat particular (Thill , 1989).
En els darrers temps, s'han proposat diverses teories per explicar
els mecanismes de la motivació
intrínseca. En allò que es refereix
a la investigació en contextos naturals, la perspectiva teòrica de
Deci i Ryan (1985) s'ha revelat
particularment interessant , atès
que a més a més de proposar
r existència de diferents tipus de
motivació, associats a conse-
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qüèncles diferents, permet Igualment precisar els determinants de
cada tipUS de motivació. La perspectiva teòrica de Deci i Ryan permet , per tant , obtenir la seqüència
següent : determinants motivació~conseqüèncles .

La perspectiva teòrica de Decl I
Ryan es concreta en dues teories:
la teoria de l'avaluació cognitiva I
:a teoria de l'autodeterminació.
En base al postulat segons el qual
el comportament dels éssers humans està motivat per la necessItat que aquests tenen de sentir-se
competents I autodeterminats en
les seves relacions amb l'entorn
(Decl I Ryan , 1985) , la teoria de
l'avaluacIó cognitiva proposa que
qualsevol circumstànCia que
afecti una o altra d'aquestes necessitats fonamentals dels IndivIdus , afectarà de manera corresponent la seva motivació.
La teoria de l'autodeterminació,
per la seva banda, proposa l'existènCia de diferents tipUS de motivació que es distingeixen pel grau
d 'autodeterminacIó subjacent a la
seva forma respectiva de regulaCiÓ. El concepte d 'autodeterminaCiÓ fa referènCia al sentiment de
llibertat amb què s'emet un comportament Els diferents tipUS de
motivacIó es classifiquen en tres
grans categories: la motivació Intrínseca, la motivacIó extrínseca I
l'amotlvacló
Cada tipUS de motivacIó pot SItuar-se sobre un continu segons
el grau d 'autodeterminacIó inherent. Les diferents formes de motivació Intrínseca 11 'lustren l'escalafó més elevat del continu , atès
que representaran aquells comportaments emesos lliurament
per plaer A continuaCió, trobem
els diferents tipUS de motivacIó
extrínseca més o menys autodeterminats Finalment. I SI tenim en
compte que representa l'absència de tria I de control, l'amotlvacló
constitueix la forma de motivació
menys autodetermlnada (Decl i
Ryan , 1985: Pelletier I Vallerand ,
1993: Vallerand , 1993 I 1994) .
El continu d 'autodeterminacIó és
especialment Important perquè
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permet predir les conseqüències
psicològiques derivades dels diferents tipus de motivació. En
efecte, atès que el nivell més alt
d 'autodeterminacIó teòricament
haUria de poder produir les conseqüències més positives, una
vegada coneguda la posició de
cada tipus de motivació sobre el
continu d 'autodeterminació. resulta aleshores possible de predir
seves
conseqüències .
les
D'aquesta manera, les conseqüències pSicològiques més positives haurien de ser producte de
les diferents formes de motivació
intrinseca , seguides en ordre per
les produïdes per les diferents formes de motivació extrínseca I, finalment , per aquelles derivades
de l'amotivació. Les investigacions realitzades fins el moment ,
tant en el terreny de l'educació
com en el del l'esport , confirmen
aquesta hipòtesI en el cas de
nombroses I importants conseqüències cognitives , afectives I
conductuals.
La investigació en el medi escolar
confirma que les variables que
exerceixen una InfluènCia sobre
les percepcions subjectives de
competència I d 'autodeterminaCiÓ afecten la motivació dels
alumnes, tall com proposa la teoria de l'avaluaCIÓ cognitiva . AI seu
torn , la motivació dels alumnes es
troba en l'Origen d 'una sèrie de
conseqüències predites per la
teoria de l'autodeterminac ió Així,
quant més autodeterminada és la
motivacIó d 'un alumne, més POSItives són les conseqüències derivades de la seva motivacIó Pel
contrari, quant menys autodeterminada és aquesta mateixa motivaCió, més negatives són les esmentades
conseqüències.
Aquesta hipòteSI ha estat confirmada en allò que es refereiX a
Importants conseqüències educatives tals com l'aprenentatge i
el rend imen t escolars, la creativItat i la perseverança en els estud is. En altres paraules, a major
motivacIó Intrínseca, major aprenentatge , rendiment , creativitat I
perseverança en les diferents tas-

ques escolars (per a més detalls,
vegeu Pelletier I Vallerand , 1993).
De manera semblant , la InvestigaCiÓ en el context esportiu confirma
també que les variables que exerceixen una Influència sobre les
percepcions subjectives de competència i d 'autodeterminació Incideixen , tal i com pretén la teoria de
l'avaluaCIÓ cognitiva, en la motivaCiÓ dels esportistes. AI mateix
temps, la motivacIó dels esportistes provoca conseqüències predites per la teoria de l'autodeterminació. D'aquesta manera, quant
més autodeterminada és la motivació d 'un esportista, més positives són les conseqüències que
aquesta produeiX I viceversa.
Aqueta hipòteSI ha estat confirmada en el context de l'esport en allò
que es refereix a importants conseqüènCies cognitives, afectives I
conductuals entre les quals podem citar l'interès i la satisfaccIó
amb la participació, la qualitat de
les emocions viscudes durant l'esmentada participació, el temps
dedicat I la perseverança I Inclús,
la predispoSICió a assumir els principiS de l'ètica esportiva (Vallerand
I Brlère, 1990: Pelletier et aL , 1994:
Vallerand I Losier, 1994).

Determinants
motivacionals en el
context de l'esport
Les consideracions prèVies al vol tant de la Importància deCISiva de
les percepCions de competència I
d 'autodeterminació com a determinants fonamentals de la motivació Intrínseca , ens porten directament a plantejar-nos la qüestió
dels factors susceptibles d 'Influir
en les esmentades percepcions
De la mateixa manera que en el
context escolar, en el context de
l'esport les variables susceptibles
d 'Influir en les percepcions de
competènc ia I d 'autodeterminació dels participants semblen
nombroses . En aquest treball , ens
limitarem a tres variables que han
estat Investigades durant els úl-

tims anys dins el marc teòric proposat per Decl I Ryan. Les esmentades variables són respectivament les pOSSibili tats de tria, les
retroaccions verbals I l'estil Interpersonal dels entrenadors
Les possibilitats de tria Un estudi
de Thompson i Wankel (1980) va
demostrar que el fet d'integrar els
participants en el procés de presa
de deCISions relatives al desenvolupament del seu propi programa
d 'entrenament provocava un reforçament del sentiment de l'autodeterminacIó i, consegüentment ,
de la motivaCIÓ Intrínseca dels
partiCipants.
En un altre estudi , Goudas ,
Biddle, Fox I Underwood (1995)
van trobar que un estil d 'ensenyament que ofena nombroses posSibilitats de tria i que permetia als
participants adoptar el seu propI
ntme durant la realitzaCIÓ de diferents tasques d 'aprenentatge en
atletisme escolar, fomentava més
la motivaCIÓ Intrínseca dels parti cipants que un est il d 'ensenyament més trad iCional i directiU
Les retroaccions verbals (feedback) . Una sèrie d 'estudiS portats a terme tant en el laboratOri
com en el context de l'esport sostenen el fet que les retroaCCions
verbals positives (feedback POSItiU) en resposta a l'execució dels
participants remarquen les percepcions de competènCia I, a través d 'aquestes, la motivacIó Intrínseca d'aquests, mentre que
les retroaccions verbals negatives
(feedback negatiu) produeixen
l'efecte contrari (Vallerand , 1983:
Vallerand I Reld , 1984. 1988: Wh ltehead I Corbin , 1991 ) Malgrat
tot. tal I com Hom (1987) assenyala, no és tan la quantitat del
feedback el que Importa, Sinó la
qualitat d 'aquest en termes de
contingènCia I d 'adequaCIó respecte a un Crl ten d 'execucIó preestablert.
Així mateiX, és Important esmentar
que en un estudi recent amb jugadors africans d 'handbol , Thlll I
Mouanda ( 1990) van observar
l'efecte combinat a llarg del temps
de les pOSSibilitats de tria del fee-
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dback sobre la motivació.
D'aquesta manera, els jugadors
d'handbol van ser assignats a
condicions en les quals disposaven o no disposaven de possibilitats de tria i en les quals rebien
feedback positiu o negatiu en relació a l'execució de diverses tasques motrius . Els resultats van revelar que en les condicions de
feedback positiu els jugadors
mostraven immediatament nivells
superiors de motivació intrínseca.
Malgrat tot, els efectes del feedback van ser mediatitzats per les
possibilitats de tria, de manera
que es confirmava un dels postulats de la teoria de l'avaluació cognitiva. Efectivament, després de
tres setmanes, els principals
augments en motivació intrínseca
es van trobar en aquells grups de
jugadors que havien rebut feedback positiu i que havien pogut
escollir les tasques motrius en
què preferien implicar-se.
En conjunt , tal i com Frederick i
Ryan (1995) assenyalen , els esmentats estudis suggereixen que
els factors que incideixen en les
percepcions d'autodeterminació i
en els sentiments de competència exerceixen també una influència considerable sobre la participació i la diversió en els esports.
Així mateix, indiquen que per afavorir la motivació intrínseca, no
només és necessari proporcionar
feedback de competència, sinó,
al mateix temps, estimular l'autonomia o l'autodeterminació dels
participants.
L'estil interpersonal dels entre nadors . Els resu ltats de diversos
estudis recents sobre l'estil interpersonal dels entrenadors
demostren fins a quin punt la
perspectiva teòrica de Deci i
Ryan permet ident ificar els determ inants i les conseqüències
motivacionals en el context de
l'esport i, especialment , de l'esport infantil i JuveniL Per la seva
manera d'actuar i de relac ionarse amb els esportistes , els en trenadors poden exercir una influència important sobre la motivac ió d 'aquests darrers que , al
seu torn , determ inarà el seu
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comportament posterior (Valle rand , 1993) .

L'estil interpersonal
dels entrenadors:
conseqüències
..otivaci.nals
Quatre estudis recents real itzats
en el context de l'esport infantil i
juvenil iI ·lustren perfectament la
importància de l'estil interpersonal dels entrenadors per a la motivació dels joves esportistes.
En el primer d'ells, Pelletier,
Brière, Blais i Vallerand (1988, vegeu també Vallerand , 1993) van
demanar a 350 nedadors que responguessin a l'Escala de Motivació en els Esports (Echélle de Motivation dans les Esports, ÉMS,
Vallerand i Brière, 1990) i que indiquessin al mateix temps la percepció que tenien de la seva
pròpia competència com a nedadors i de l'estil d'interacció del seu
entrenador. A més, els nedadors
havien d 'indicar les seves intencions de continuar nedant la temporada següent. Els resultats van
revelar que els nedadors que pen saven abandonar la natació:
a) percebien que el seu entrenador tenia un estil més controlant
(autoritari) i que fonamentava
menys la seva autonomia.;
b) es consideraven menys competents com a nedadors ;
c) presentaven un perfil motivacional menys autodeterminat que
els nedadors que tenien la intenció de seguir nedant.
Durant la temporada següent, els
identificar
investigadors van
aquells nedadors que havien
abandonar efectivament la pràctica de la natació i aquells que havien continuat i van obtenir els mateixos resultats pel que es refereix
al seu perfil motivacional i a la
seva percepció de l'estil d'interacció de l'entrenador i de la seva
pròpia competència. A més, els
autors de l'estudi van portar a ter-

me una anàlisi estadística amb
l'objecte de determinar la direcció
de la causal itat entre les variables
que s'estudiaven. Els resu ltats de
l'esmentada anàlisi van evidenciar la seqüència causal següent :
quant més controlant era l'estil
d'interacció dels entrenadors ,
menys autodeterminada era la
motivació dels esportistes ; al seu
torn , quant menys autodeterminada era aquesta motivació, major
era la tassa d'abandonament.
En un segon estud i, Pelletier,
Fortier, Vallerand , Tuson , Brière
i Blais (1994) van administrar a
296 esport istes de disciplines
individuals i col·lectives l'Escala
de Motivació en els Esports. Així
mateix, els esportistes havien de
respondre a uns qüestionaris
que mesuraven les seves percepcions de competèn cia així
com les seves percepcions relatives a l'estil de lideratge (ChelIadurai i Saleh , 1980). Els resul tats van revelar l'exi stència de
diverses categories de conductes dels entrenadors que es relacionaven positivament amb
les percepcions de competèn cia i la motivaci ó intrínseca dels
esport istes . En altres paraules,
quant més percebien els esportistes l'emiss ió per part dels
seus entrenadors de certs tipus
de conductes , més elevades
eren les seves percepcions de
competèn ci a i més d 'autodeterminada es revelava la seva motivació .
Dues d'aquestes categories de
conductes dels entrenadors,
associades a les conseqüències
motivacionals positives mereixen
ser destacades per la seva pertinència en el marc del present
treball :
a) estímul a l'autonomia dels es portistes : conjunt de conductes
dels entrenadors destinades a
fomentar la part icipació dels esportistes en els processos de
presa de decisions relat ives a
l'establ iment d'objectius individuals o co l·lectius, així com als
med is que s'han d'uti litzar per
assol ir tals objectius ;
b) feedback positiu de competència: conjunt de conductes dels

entrenadors dirigides a expressar
la seva apreciació i a felicitar els
esportistes per les seves prestacions i per la seva contribució en
el ple del grup.
En el tercer estudi, Black i Weiss
(1992) van examinar les relacions
entre les percepcions de competència i la motivació intrínseca de
312 nedadors i les seves percepcions de diferents tipus de retroacció (feedback) emesos pels
seus entrenadors. Els resultats
d'aquest estudi van mostrar que,
en general , els esportistes que
percebien que els seus entrenadors felicitaven més i donaven
més informació tècnica després
d'un encert o d'una bona actuació
i que , pel contrari, animaven més
i donaven major quantitat d 'informació correctiva en el cas d'errors
d'execució o de males actuacions, manifestaven nivells superiors de competència percebuda i
de motivació intrínseca. Aquests
resultats demostren , segons els
autors de l'estudi, que la motivació dels joves esportistes depèn
significativament de la quantitat i
la qualitat del feedback que reben
dels seus entrenadors en resposta a les seves prestacions.
Per últ im i ja en el nostre país ,
Cruz (1994) va estudiar per mitjà
del CBAS (Smith , Smoll i Hunt ,
1977) el perfil conductual d' 11
entrenadors de bàsquet d'iniciació. Set d 'aquests entrenadors
van constituir el grup experimental que es va sotmetre a una
intervenció conductual amb
l'objectiu de millorar la qual itat
de les seves interacci ons amb
els jugadors (per a més detalls ,
vegeu Cruz , 1994). AI final del
període experimental, el s resu ltats van revelar que els entrenadors del grup experimental emetien un nombre sign ificat ivament major de respostes d'instrucció tècnica general i d 'àn im
general que els del grup de con trol i, en canvi, emetien menys
respostes d 'instrucció tècn ica
punitiva Els resu ltats del qüestionari de motivació adm inistrat
als jugadors van revelar així mate ix que, a final de temporada , la
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motivació dels jugadors del
grup
experimental
havia
augmentat de forma estadísti cament significativa. Pel contrari , la motivació dels jugadors del
grup de control havia disminuït
també de manera significativa .
En
conjunt ,
els
resultats
d'aquests quatre estudis demostren fins a quin punt la perspectiva
teòrica de Deci i Ryan (1985) permet identificar els determinants i
les conseqüències motivacionals
en el context de l'esport infantil i
juvenil. Com ja hem assenyalat
anteriorment , per la seva manera
d'actuar i de relacionar-se amb
els esportistes , els entrenadors
poden exercir una influència important

sobre

la

motivació

d 'aquests últims la qual, al seu
torn , determinarà actituds i comportaments posteriors.
D'aquesta manera i d 'acord amb
Vallerand (1993), podem afirmar
que les conductes interpersonals
dels entrenadors poden ser considerades per una part com a estímuls a l'autonomia dels esportistes o com a límits a aquesta i,
d'altra banda, com a indicis que
permeten a aquests mateixos esportistes sentir-se més o menys
hàbils o competents com a tals. En
base a la teoria de l'avaluació cognitiva, quan la forma d'actuar dels
entrenadors es percep com a limitant o controlant o quan incita els
esportistes a sentir-se poc hàbils o
competents redueix el sentiment
d'autodeterminació i, consegüentment, la seva motivació intrínseca. Això, al seu torn, produeix
conseqüències negatives en el pla
cognitiu, afectiu i conductual. Pel
contrari i quan la manera d'actuar
dels entrenadors és percebuda
pels esportisles com un estímul a
la seva autonomia i com a reforç a
les seves percepcions de competència , augmenten el seu sentiment d 'autodeterminació i la seva
motivació intrínseca, cosa que, al
seu torn , es troba en l'origen d 'una
sèrie de conseqüències positives
en ella cognitiu , afectiu i conductual.
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Implicacions pràctiques
Com hem vist , la perspectiva
teòrica integrada de Deci i Ryan
permet dibuixar un retrat global
dels determinants i les conseqüències dels diferents tipus de
motivació. Atès que permet identificar les variables crucials sobre
les quals és possible actuar,
aquesta perspectiva permet la
posada en marxa de diverses intervencions pràctiques sobre el
terreny.
Un exemple il ·lustratiu del que
acabem de dir ho trobem en la
intervenció que Pelletier, Blais i
Vallerand (1986, 1990, vegeu ValIerand, 1993) van portar a terme
en un gran club canadenc de natació. El seu objectiu era afavorir
la motivació intrínseca dels nedadors en relació amb la pràctica de
la natació competitiva així com la
perseverança en aquesta. La intervenció era de caràcter multimodal i incloïa intercanvis d'opinions
amb els entrenadors, els nedadors i els pares. La finalitat
d 'aquestes trobades era explorar
les diferents percepcions de la situació i proposar al mateix temps
a entrenadors i a pares una forma
de comunicació de tipus informacional destinat a justificar la pertinència de les tasques d 'entrenament proposades, a informar específicament als joves nedadors
de la seva competència respecte
les esmentades tasques i a possibilitar la seva participació en la
presa de decisions. Paral·lelament, les trobades amb els joves
nedadors pretenien animar-los a
identificar i a aprofitar les ocasions que se 'ls oferien per exercir
la seva autonomia o autodeterminació.
La intervenció es va centrar en
gran part en els entrenadors. La
funció de la motivació intrínseca i
de la motivació extrínseca, de la
mateixa manera que les seves
conseqüències els hi van ser presentades i explicades . Pelletier i
els seus col·legues van ajudar els
entrenadors a sensibilitzar-se pro-

gressivament a davant les necessitats dels seus nedadors i a oferir-los oportunitats per autodeterminar-se (per exemple, permetent-los escollir entre diverses activitats durant el entrenament o
donant-los feedbacks específics i
no controlants) .
Durant tres anys, es van recollir
diferents dades, entre elles les relatives a la motivació dels nedadors, a la percepció de la seva
pròpia competència per a la natació i a la percepció de l'estil d'interacció del seu entrenador. A
més, es va controlar l'assiduïtat
amb què els nedadors assistien
als seus entrenaments, així com la
seva perseverança. De la mateixa
manera, es va comparar l'evolu ció de les dades amb les d 'un
club de característiques semblants que va servir de club test imoni . Un any després de la posada en marxa del projecte, els nedadors mostraven nivells superiors de motivació intrínseca, se
sentien més competents i percebien que el seu entrenador fomentava en major mesura la seva autonomia en comparació amb l'any
anterior i amb els nedadors del
club testimoni. Les absències, així
com els endarreriments als entrenaments van disminuir igualment
i el que és més significatiu encara,
els abandonaments van disminuir
considerablement i van passar
del 36% l'any precedent a un 5%.
La taxa d'abandonament del club
test imoni va romandre al voltant
d 'un 35% . Aquestes modificacions,
assenyala
Vallerand
(1993) , es van mantenir dos anys
després de la intervenció.
Finalment , sembla igualment important esmentar que la intervenció va produir un augment en el
rendiment dels nedadors de manera que si al començament del
projecte només dos nedadors satisfeien els criteris nacionals canadencs per al seu grup d 'edat, a
l'acabar el tercer any 22 nedadors
complien els esmentats criteris i
quatre d 'ells formaven part de
l'equip nacional.

En vista dels resultats , Vallerand
(1993) va concloure que el fet de
crear un clima informacional que
fomenta l'autonomia dels participants sembla ser beneficiós per
totes les parts implicades.
En conclusió i a la llum de les
dades aportades, podem afirmar
que l'adopció per part dels entrenadors d 'un estil interpersonal de
caràcter informacional en el qual
els esportistes reben informació
freqüent de com millorar, són reforçats positivament tant pels
seus encerts com pel seu esforç i
gaudeixen d 'oportunitats per participar en la presa de decisions, és
susceptible d 'afavorir el desenvolupament de les percepcions de
competència i d 'autodeterminació dels joves esportistes, percepcions que constitueixen el fonament de la motivació intrínseca i
de les nombroses conseqüències
positives derivades d 'aquesta.
Pel contrari, les mateixes dades
ens permeten igualment afirmar
que l'adopció per part dels entrenadors d 'un estil interpersonal basat en la utilització freqüent de
mitjans de pressió per controlar el
comportament dels esportistes,
així com en la consideració de
l'èxit competit iu com a criteri principal d 'avaluació i de progrés, és
susceptible de provocar un afebliment de les percepcions de competència i d 'autodeterminació
dels joves esportistes i, consegüentment , de la motivac ió intrínseca producte d 'aquestes .
La importància de la motivació intrínseca com a regu ladora de la
participació en un context com el
de l'esport infantil i juvenil , on les
consideracions educatives en relació amb les necessitats dels joves s'han de tenir en compte en
tot moment, ha estat així mateix
documentada en nombroses
ocasions al llarg del present treball. Aquesta importància queda,
una vegada més, perfectament
reflectida per Weiss (1995), una
de les més grans autoritats mundials en temes relatius a la participació de nens i joves en l'esport ,
quan assenyala que l'objectiu
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principal dels programes d 'activItat física I esport és el fet d'afavorir
l'aparicIó dels motius Intrínsecs
que satisfan les necessitats de
desenvolupament dels particIpants I que són , al seu torn , els
delerminants primaris de les conductes associades amb la participació futura I el rendiment.
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L'ESPORT EN
EL MUSEU

ROBERT TAIT McKENZIE
Metge, Escultor i Apòstol de l'Educació Física

Ramon Bolius Juli

Amb aquestes notes , volem presentar la figura i l'obra artística de
Robert Tait McKenzie, personalitat important com a metge, com a
artista i molt especialment com a
ensenyant i impulsor de l'educació física . Fou pioner destacat
d 'aquesta última activitat en el seu
país nadiu, Canadà, i en els Estats
Units d'Amèrica .
McKenzie nasqué a Almonte, Ontàrio , Canadà. el maig de 1867.
Fill del Reverend William i de Catherina (Shiells) McKenzie, assistí
a l'Institut d 'Otawa i entre 1885 I
1892 a la McGill University, on es
graduà de metge. Des de molt
jove a Almonte, sentí admiració
per James Naismith , l'inventor del
bàsquet , el qual li va transmetre
entusiasme i fascinació per la
gimnàstica. McKenzie el retrobà a
la McGill University i durant l'any
1889 treballà amb ell com a assistent , alhora que estudiava art i medicina. Ja metge, practicà la medicina fins el 1895, treballant de
cirurgià en el Montreal General
Hospital i en un vaixell de vapor de
la línia Liverpool -Montreal. Des de
1896 es va dedicar intensament a
l'educació física , tasca que no va
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Figura 1. Sprinler, 1902. Bronze, allada 23 cm.

deixar fins el final de la seva vida.
Durant aquests anys ensenyà
educació física. aconseguint convertir-la en una disciplina acadèmica seriosa i apreciada pels

estudiants , i ocupà càrrecs directius primer a la McGill University I
després a la Univers ity of Pennsylvan ia. Fou també Cofundador I
President de la Societat de Direc-
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tors d 'EducacIó Física dels "ColIeges" (1900- 1912) , President de
l'AssociacIó Amencana d 'EducaCiÓ Física (1912-1915) I Coofun dador I pnmer PreSident de l'Acadèmia Amencana d'EducacIó FíSica, des de 1926 fins a 1938, any
de la seva mort.
Durant la Pn mera Guerra Mundial
formà part , com a comandant
provIsional , de la Royal Army Medlcal Corps , actuant d'Inspector
mèdiC d 'entrenament fíSIC I de
metge a Manchester En la postguerra, tingué un paper pnnCipal
en la rehabilitacIó dels veterans
fents I minusvàlids
Fou també Important la seva aportació bibliogràfica, A partir del seu
pn mer llibre, "Exerclse In Educatlon
and Medlclne" (W.B,Saunders
Company-Phlladelphla 1909) , publicà nombroses obres, moltes en
format manual, dins del camp de
l'educacIó fíSica I de la rehabilitacIó,
Començà a Interessar-se per l'estudi de la figura humana I per l'escultura al Canadà, amb George
W.HIII , escultor format a París, I
amb LOUIS Phlllppe Hébert , artista
d 'Influència Italiana i estudiS parisencs. Des de 1904 continuà la
formaCió a Phlladelphla , ciutat
que, des de l'època colonial , tingué un destacat protagonisme en
el desenvolupament de les Arts a
Nord-Amènca , Va ésser particularment profitós el pas per l'Acadèmia de Belles Arts de Pennsyl vanla , que dlngla Thomas Eaklns,
Aquest era pintor, I entre les seves
obres se 'n troben algunes de temàtica mèdica i esportiva (estudis
de remers I de boxejadors) , escultor (especialitzat en arguments
eqüestres) I afeCCionat a la fotografia de figures en moviment.
Sens dubte, Eakins va InflUir en
l'obra escultòrica d 'argument esportiU de McKenzle, A Londres
restà Impressionat per l'escultura
de John Macallan Swan I de George Fredenck Wats, artistes molt
InfluenCiats per Rodin , L'estiu de
1904 viatjà a Paris on, malgrat una
mala expenèncla en una Inoportuna vIsita a Rodin (no li fa cas, en
estar treballant amb els seus
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deixebles) , entrà en un cercle
d 'amics i artistes, entre els quals
s'hi trobaven els escultors amencans Paul Barlet! I Andrew O'Connor
L'escultura de McKenzle es basa
en la fidelitat amb la natura I en un
fort Idealisme d 'Influència clàssIca , En la seva obra ha sabut captar l'esperit de l'esport , a través
d 'escultures , relleus I medalles,
Moltes de les peces, quasI totes
de petit I mitjà format , són ventables monuments al coratge I a
l'esforç La seva temàtica , com
succeeix amb d'altres artistes , és
reduida , en estar centrada en la
representaCIÓ de l'esportista entrenant o competint , en postura
propera al moment culminant de
l'esdeveniment esportiu . Com Miquel Àngel , McKenzle es fixa en la
Imatge de l'home jove, sovint nu ,
que modela amb una notable fidelitat anatòmica , com epítom de
la figura humana.
En el catàleg complet , es comptabilitzen més de 70 escultures I relleus , dedicats a diferents esports
(atletisme - en particular llançadors de pes I javelina-, boxa,
nataCiÓ, futbol americà, lluita,
gimnàstica , rem I patinatge) i un
nombre similar de medalles destinades, a més dels esports esmentats, a tennis, golf , beisbol I
esgrima, Entre les escultures i relleus cal destacar com més representatives: Sprin/er (Esprintador) ,
1902 ; A/hle/e (Atleta) , 1903; Compe/i/or (Competidor) , 1906; Relay
runner (RelleVista). 1910; Joy o(
effort (Joia de l'esforç). 19 12;
Shield o( Mlle/es (Escut dels atletes) , 1932; In VIC tus (Invencible).
1934 Serví de model per aquesta
obra, el boxejador profeSSional
Joe Brown , que anys després va
esdevenir un important escultor,
La dona és la gran absent en
l'obra de McKenzie, si s'exceptuen Cinc medalles dedicades al
patinatge sobre gel.
Algunes escultures són retrats
d 'esportistes aleshores populars,
entre d 'elles s'hi troba una estatueta que modelà l'any 1937, representant al nedador hawaià

Figura 2, Compelilor, 1906, Bronze, allada 53 [m,

Figura 3, lor of Effort, 1912, Bronze, diàmetre 117 [m

113

Figuro 4. I/obert Tait Makenzie.

Figuro 5. In vidus, 1934. Bronze, alçada 51

114

Im.

Duke Paoa Kahanamoku , el qual
amb un estil en aquell moment
atípic, havia revolucionat la natació durant els Jocs Olímpics de
1912 a Estocolm L'any 1938,
McKenzie morí mentre efectuava
els dibuixos preliminars per erigir
una estàtua a Kahanamoku .
Anecdòticament, trenta anys després, aquest monument va realitzar-lo Joe Brown , el boxejadorescultor.
Una personalitat com la de
McKenzie havia de sintonitzar I
entusiasmar-se amb l'Olimpisme ,
que conegué en el Jocs Olímpics
de St.Louis del 1904 , on participa
en l'exposició d'art essent guardonat amb una medalla de plata
Assistí a tots el jocs següents
(Londres 1908, Estocolm 1912,
Amvers 1920, París 1924, Amsterdam 1926 I Los Angeles 1932) ,
com a membre del Comitè Olím pic Americà o com competidor
artístic.
En els Jocs d'Estocolm de 1912,
participà en l'exhibició d 'art. En
ells el President del Comitè Olímpic Americà, oferí el relleu Joy or
Effort al príncep hereu de Suècia ,
Gustau August. Aquest dos anys
després , ja rei , premià a l'artista
amb la medalla del Rei Gustau Vè .
L'obra es va col 'locar permanentment a l'estadi olímpic d'Estocolm.
En els Jocs de Los Ange/es de
1932, McKenzie presenta 67
obres , una de les quals, Shield or
Athletes, guanya el tercer premi
en la competició de medalles I
relleus . Shield ol Athletes , veritable compendi dels jocs olímpics i
de l'esperit olímpic , és un impressionant medalló de més de 120
cm de diàmetre , dividit en distints
pannells . L'espai central simbolitza la "Pax Olímpica", amb una
encaixada de mans entre dos esportistes , enfront de la deessa MInerva; una corona de fulles de
llorer envolta l'escena. En altres
pannells es representen , mitjançant figures clàSSiques, els diferents concursos atlètics, mentre
que perifèricament en una àmplia
franja , es desenvolupa una cursa,
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Figuro 6. SlrieIJ of Alhleles, 1932. Medalló de guia ololorit, diàmetre 1521m.

amb sortida i arribada a l'altura
d 'un bust d 'Hermes. L'obra es
completa amb la divisa de l'Olimp isme, Fortius , altius, citius (més
fort , més alt , més ràpid) ; amb la
llegenda Mens feNida in corpore
lacentoso (ment ardent dins un
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cos fornit) , que segons Coubertin
era la frase que millor expressava
l'ànima dels Jocs Olímpics ; i amb
sis mots que defineixen sis quali-

ratio (Mirament) i Elegantia (Elegància) . Hem pogut contemplar
una rèplica d 'aquesta obra, a la
seu del Comitè Olímpic Interna-

tats esportives: Aequitas (Equitat) ,
Fortitudo (Fortalesa) , Agilitas (Agilitat) , Celeritas (Rapidesa) , Aceu-

cional a Lausanne.
Una crisi cardíaca, impedí Robert
Tait McKenzie d 'acudir l'any 1936

als Jocs Olímpics de Berlín. Malgrat això, artísticament va ésser-hi
present amb Jnvictus i quatre
obres més.
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LA COL·LECCIÓ DE CARTELLS DE
LA BIBLIOTECA DE L'ESPORT*
Moria lluïsa Berasategui
Biblioteca de l'Esport
Secretaria General de l'Esport

El cartell
Normalment es defineix el cartell
com un full imprès o manuscrit
col 'locat en un lloc visible per fer
conèixer un fet o amb fins publicitaris. Per la seva definició de paper
destinat a ser enganxat i exhibit al
carrer, escassos són els exemplars
que ens han arribat intactes, tret de
les exepcions que ens han permès
els col·leccionistes.
Cassandre , pseudònim d'Adol phe Jean Marie Mouron, cartellista ucraïnès afincat a París vers els
anys 20, afirmava que .. la pintura
era un fi en si mateixa, mentre que
el cartell era un mitjà per a un fi ...
Ara bé , aquest mitjà (de comunicació) també esdevé un fi en ell
mateix . La seva finalitat és bàsicament funcional : es vol vendre un
producte o una idea o s'utilitza per
difondre un acte.
El cartell , com a mecanisme de
difus ió utilitzat per dibuixants i
illustradors gràfics durant les primeres dècades d 'aquest segle a
Espanya , esdevindria un dels elements més coneguts per la seva
funció divulgadora intrínseca .
Penjat a les parets o a les tanques
I reproduït a les revistes complia
la seva finalitat divulgadora i satisfeia la necessitat consumista de la
nova societat industrial (Aznar ,
1991 ).
Segons Josep Renau (1976) totes
les formes de l'art o de la cu ltura
requereixen un esforç de l'usuari .
en canvi el cartell és l'únic que no
li exigeix aquest esforç, perquè el
cartell forma part de la Vida diària ,
surt a buscar el públic, se'l troba
al carrer i al metro. Els crítiCS s'hi

han referit com una forma d 'art al
carrer.
El cartell comercial va néixer a París de la mà de Juies Chéret , creador de la cromolitografia i popularitzador d 'aquest mitjà.
El cartell imprès és un producte
de fabricació industrial. És també
un objecte que serà reproduït, per
aixÒ cal que les obres tinguin , a
més de condiCions artístiques i
publicitàries, unes condicions
tècniques que s'adiguin a la impressió cromàtica. Per aquest
motiu diu Josep Renau (1976)
que el cartellista és l'artista de la
llibertat disciplinada, de la llibertat
condicionada a unes exigències
objectives, exteriors a la seva voluntat individual.
Quant a la composició, en un cartell hi diferenciem dos nivells : la
iconografia i la llegenda . No obstant aquesta diferenciació s'hi observa una amalgama d 'imatge I
de text.
Ambdós elements condicionen el
cartell. La imatge per ella mateixa
té diversos tipus d 'informació i diversos significats , per això l'element-text en condiciona el missatge (Julian, 1988).
El cartell ha d'Impressionar per
aconseguir la finalitat propagandística que persegueix. HI ha unes
regles òptiques definides que permeten obtenir el resul tat desitjat ,
però també s'ha de saber col 'locar al lloc adequat Ha d'atreure
despertar la curiositat I fer que e~
creï un procés d 'associació (Rebés, 1935). Segons Paul Colin

- citat per Rebés (1935) - el factor psicològic té tanta importància
com l'estètic en la concepcIó I
realització del cartell.
Des del punt de vista de la imatge.
els dibuixants o cartellistes haVien
d'aconseguir una funció decorativa --en general seguien les tendències estètiques de l'època- I
alhora comunicativa, perquè com
diu Sagrario Aznar (1991) els publicistes saben molt bé que el que
determina l'estil d'un cartell és el
gust del públic
Pel que fa a la semàntica, el llenguatge del cartell ha de ser simple
- va adreçat a les masses- I directe - no pot crear confusió. El
text s'encarrega de concretar el
missatge i dissol la possible polisèmia i la inconcreció o ambigüitat de la imatge .
La història del cartell va lligada a
la histÒria del capitalisme : apareixen uns sers estereotipats I
s'utilitza com a recurs la gràCia
femenina (Renau , 1976).
S'ha dit també que hi ha cartells
aristocratitzants i cartells populars, alguns d 'estètica palralista I
d 'altres d 'un aire .. chlc " . El cert és
que els del primer terç d'aquest
segle sorprenen per la seva bellesa i tenen un bon punt d'Ingenuïtat
(Alcoberro , 1995).

El cartellisme a Catalunya
Els artistes catalans que haVien
viatjat per Europa i havien conegut les tendències estètiques de
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la darreria del s.XIX conrearen diversos gèneres . Les idees de l'Art
nouveau - l'eslil més característiC del tombant de segle- arriben
a Catalunya una míca més tard
que a la resta d'Europa í a Iravés
de Catalunya són introduïdes a la
resta d 'Espanya. Aquestes ídees
són conegudes amb el nom de
Modernisme . Pertanyen a aquest
estíl alguns dels més bells cartells
artístiCS.
A Catalunya es desenvolupà un
ca rtellisme d 'avantguarda. Si a
l'inici havia seguit les tendències
Impulsades pelS moviments de
les arts decoratives , més endavant s'observa l'empremta del cubisme. del constructivisme i de la
Bauhaus alemanya.
Un element propulSor del cartellisme van ser els concursos, que
foren una plataforma ideal per donar a conèixer un producte per al
qual se sol licitava el favor del públic. A Catalunya un gran impulsor
en va ser el .. Cercle Artístic de
Sant Lluc .. . Els concu rsos de cartel ls eren esdeveniments ciutadans per la popularitat de les entitats convocant s I , la qualital del
concursants i la discrepància
amb les deci sions del jurat.
El cartell de la guerra civil espanyola ha estat a bastament esludlal des de diferents perspectives i en diferents àmbits. Després
de la propaganda bèl ·lica i civil
l'artisla buscà noves composicions. A més, els nous miljans
d'impressió i el pas de la litografia
a l'oHset augmentaren les possibilitats de reproducció. La tècnica
evolucionà: de la reproducció fotomecànica es passà al folomuntatge. Quan la modernitat de
l'època necessitava una nova
imatge gràfica , aparegué l'anomenada .. Escola de Barcelona .. .
Sorgeixen els renovadors del cartellisme. Enric Satué o Peret són
grafistes que fan cartells. El cartellisme gràfic ha substituït el cartellisme piCtÒriC (Miralles, 1987) .

Cartells i artistes
Art istes de diverses arts plàstiques i de diversos indrets han
conreat el gènere i han deixat la
seva obra esportiva a Catalunya.
En general s'ha parlal més dels
cartells que dels seus artistes i
això és atribuïble a diversos motius.
En primer lloc, hi hagué una època que els dibuixants no se sentiren atrets per una activitat que
consideraven menor o més comercial que artística. Aixó féu que
alguns dibuixants es refugiessin
en l'anonimat o d'altres firmessin
els seus cartells amb pseudònims , com en Jan , o estrangerismes com l'Henry, per citar dos
exemples de cartellistes catalans
que han treballat en l'àmbit de
l'esport.
D'altra banda, tal com diu Enric
Satué (1985) la categoria emblemàtica a què accediren ben aviat
algunes afortunades il ·lustracions
ha difuminat injustament la personalitat de l'autor. i l'emblema ha
quedat dissolt en l'anonimat.
L'esport i el lleure ocupen un ventall molt ampl i del cartellisme , sobretot perquè han estat i són un
mitjà natural d 'expressió.
Els cartells són una excellent documentació per conèixer les circumstàncies concretes del fet
que anuncien i, en alguns casos,
per tractar-se de ser documents
compromesos els dóna un valor
afegit (Barjau , 1996) .
Ens han quedat bells test imonis
documentals dels esdeveniments
que havien de ser anunciats, organitzats per les entitats catalanes, federac ions i cl ubs. Així
doncs queda reflectit el dinamisme i la importància de l'associacionisme català , del qual s'ha parlat a bastament.
A través de cartells com els
d'aquesta collecció podem reconstruir la història de l'esport a
casa nostra. Bona part de la
collecció de la Biblioteca de l'Es-

port ha estat exposada en la mostra anomenada ..Art i esport a Catalunya .. organitzada per la Generalitat amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona. Molts d'aquests
documents també han servit per
donar testimoni d 'uns fets i han
illustrat obres recents sobre la histÒria de l'esport català
Sovint hem trobat cartells que repeteixen la imatge en més d'una
ocasió i únicament varien les inscripcions. És freqüent la figura
d 'un jugador de futbol que real itzà
Segrelles per anunciar diferents
partits del Barça. També és habitual trobar una mateixa imatge
tant en un cartell com per il 'lustrar
la coberta d'una revista. Aquesta
concepció senzilla ens fa veure
una característica força freqüent
en aquest gènere: que no hi consta la data. Això és degut tant a la
urgència i immediatesa entre la
convocatòria i la realització de
l'acte com a la voluntat de reproduir la mateixa iconografia i solament canviar la llegenda.
Tot i que hi havia uns corrents
artístics que recolliren alguns autors, sovint domina l'empremta
del propi autor. Això es veu tant en
els cartells del primer terç del segle com en els artistes contemporanis com Miró. Tàpies o Mariscal.

Els cartells cie la Biblioteca
cie l'Esport
La col 'lecció de cartells de la Biblioteca de l'Esport s'originà a
partir de la donació d 'un antic atleta català Efectivament en Guerau
Garcia donà en vida a la Direcció
General de l'Esport la seva biblioteca. Es tracta d 'una collecció
rica en revistes i llibres, especialment d 'atletisme i olimpisme . Juntament amb aquest fons bibliogràfic hi havia un bon nombre de
cartells en força bon estat de conservació.
La DireCCió General de l'Esport .
que s'havia proposat de recopilar

(I ) La pr emsa de ¡època (Desl lno. 9 7 1949) <Donde eSlan los ca r1ellSlaS de an1año?) es leu ressò del concu rs del F
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els fons bibliogràfics dispersos
que haurien de constituir la futura
Biblioteca de l'Esport , decidí
igualment de tractar aquest fons i
es dedicà a incrementar-lo amb
l'adquisiciÓ de noves obres i acceptació d 'altres donacions .

a) Composidó del fons
La col 'lecció de cartells de la Biblioteca de l' Esport consta d'uns
900 exemplars. de contingut , data
i vàlua desigual. N'hi ha de verilablement artístics i n'hi ha d 'altres
estríctament documentals. El més
antic es del 1912 i el més modern
és el corresponent a l'últim esdeveniment esport iu català que ens
hagi arribat
Quant al contingut és igualment
divers : anunci de qualsevol tipus
d'esdeveniment esportiu .
Santi Barjau (1996) es refereix a
tres tipus de cartells : els basats en
el dibuix, els fotogràfics i els senzillament tipogràfics. Dels tres tipus se'n conserven a la Biblioteca
de l'Esport . Bé que totes les obres
conservades tenen un valor documental hi ha diferències des del
punt de vista estètic.

b) Tractament del fans
En primer lloc, quan ingressen els
cartells a la biblioteca són sotmesos a un procés de restauracIó
per tal de garantir-ne la conservació : s'entelen i es reparen les parts
malmeses. Inicialment es fotografiaven i s'obtenia una còp ia en
paper, per tal de confeccionar el
catàleg manual de reproduccions, i una transparència per poder fer reproduccions de qualitat.
L'objectiu del catàleg manual rau
en el fet de poder facilitar a l'usuari
l'accés a la documentació sense
haver de manipular els originals.
Donada la feblesa del document ,
únicament es deixa l'original quan
l'estudiós ja ha arribat a un grau
de la seva tasca que necessita la
consulta de l'original : estudi de
colors , firma de l'artista. un text
concret , etc.

e Barcelona convocanl el canell de les noces d or del club
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Foto l , J.Obials, Grans reunions internacionals de natació,
Club de Natació Barcelona, 1921 . 70 I 50 cm

El catàleg manual consta de dues
parts , la reproducció fotogràfica i
la descripció bibliogràfica que segueix les normes ISBD per a
aquest tipus de material. Fins ara
aquest catàleg ha estat utilitzat
per historiadors , periodistes , grafistes i dissenyadors que han estudiat la història de l'esport català.
Aquest catàleg , amb la introducció de les noves tecnologies, ha
canviat totalment de concepció.
També es fa la reproducció fotogràfica dels cartells , però amb
una altra finalitat : obtenir-ne la digitalització de la imatge .

el El programo DAC
L'any 1995 vàrem conèixer el programa DAC (Documentació assistida de les cOlleccions) que va ser
dissenyat per documentar les
col 'leccions existents a les institucions i museus que conserven
béns a Catalunya. El copyright pertanya la Generalitat de Catalunya i
a l'Ajuntament de Barcelona.
El programa DAC ens va con vèncer per a desenvolupar la
tasca de la catalogació dels cartells i ens vàrem adherir al projecte del Servei de Museus del
Departament de Cultura . La introducc ió d 'un nou programa

ens va fer canviar el mètode de
treball i també replantejar-nos
l'anàlisi de les dades .
Els objectius del programa DAC
són :
a) Proporcionar a les institucions
una eina útil per gestionar les seves col ·leccions .
b) Construir una base de dades ,
que serveixi d 'inventari general
de les collecc ions dels béns de
Catalunya.
El programa conté uns 200
camps documentals i cada usuari escull els que necessita en fun ció de la seva col ·lecció. Per unificar les dades hi ha uns camps
obligatoris i l'ús de vocabularis
també preestablerts .
L'aplicació va ser desenvolupada
en llenguatge C. Inicialment , al
1992 operava en l'entorn DOS,
actualment funciona la versió en
Windows i per al 1998 es prepara
la versió en Windows NT.
Com a suport documental , el programa disposa d 'un mòdul que
associa la imatge a la descripció
feta d 'un objecte. Per a la incorporació de les imatges es poden
utilitzar imatges escannejades,
càmera de video i Photo CD. Un
altre mòdul permet associar-hi
2
documents sonors .
Aquest programa és utilitzat per
unes 120 institucions de Catalun ya per documentar les seves
colleccions .
Actualment es treballa en la possibilitat d 'abocar les dades a la
lnternet.

Conspecte cronològic

Cronològicament hi diferenciem
tres etapes que no responen estrictament a criteris estètics, bé
que s'hi nota l'empremta del
temps i, sobretot , la dels artistes.

al Primera etapa:
1912-1939
La primera etapa comprèn des del
cartell més antic de la col 'lecció
- actualment el de F. Blanch- fins
a l'acabament de la guerra CIVil espanyola. AI llarg d'aquesta etapa
es desenvolupa a Catalunya un estil de cartellisme d 'avantguarda. Si
a l'IniCI es tractava de seguir les
tendències creades pels movIments de les arts decoratives, una
mica més endavant hom pot observar l'empremta del cubisme, del
constructivisme i de la Bauhaus
alemanya.
El cartell de F. Blanch va ser dibuixat el 1911 per anunciar el .. IV
congrés català d 'skis luges I
bobsleighs .. organitzat pel Centre
Excursionista de Catalunya i que
tingué lloc e11912 .
A continuació trobem el que Josep
Obiols (Barcelona 1894-1967) realitzà el1921 per al Club de Natació
Barcelona amb motiu de l'anunci
d'unes .. grans reunions internacionals de natació.. (foto 1). Obiols,
famós artista dedicat a la pintura
mural, practicà amb èxit el cartellisme3 i la il'lustració de llibres. La
seva obra rebé la influènCia del renaixement italià i fou un dels membres més destacats del .. noucentisme.. català. El cartell d'aquests
grans festivals de natació que organitzava el Club de Natació Barcelona és l'únic que hem localitzat
de temàtica esportiva del prestigiós
artista. Aquesta obra s'emmarca
dins l'estètica plenament noucentista: la figura femenina, els elements decoratius, els colors, de la
Mediterrània i del Club; caragoles i
dofins.
Josep Segrelles (l'Albaida, Valèn cia 1885-1969) , pintor valencià
afincat a Catalunya, practicà la
4
il·lustració de llibres i revistes i el
cartellisme. Realitzà el cartell de
.. 1'Autódromo Nacional Sitges
Barcelona.. (foto coberta, "Cartells de la Biblioteca de l'Esport".
Artistes : J, Segrelles , Jan , Henry,

(2) Dec la ,nlormaclÓ lècnlca sobre el programa DAC a la documenlaCló que m'ha lacllRal Àngels Soler del Servei de Museus del Depanament de Cullura
(3 ) Ellamós carlell de Josep Obols -Ja sou de l'assoclaCló prolectora de l'ensenyança catalana?· es va editar el t920
(4) De temàt ica esportiva, h hem trobat ,I lustracions al setmanari La Jornada Deporwa
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V. Castanys, M. Bas) que convocava a una pn mera setmana internacional , del qual coneixem la
mateixa imatge en dues versions:
la conservada a la Biblioteca de
l' Esport amb inscripcions en francès I la de la col 'lecció de Jordi
Carulla amb el text totalment en
castellà.
Segrelles , creador d 'un estil molt
caracterist lc, va excel 'lir en tots els
gèneres que dominava gràcies,
com diu Amand Domènech
(1992) , a la fantasia dominant que
abocava en tota la seva obra i a la
depuradísslma tècnica que emprava. Dedicà bona part de la
seva obra a l'esport. És representatiu de l'època el cartell de les
.. Noces d 'argent del F.C.Barcelona .. (1924) (foto 2) . La mateixa
Iconografia, la noia enarborant la
bandera del club, fou utilitzada
per il 'lustrar la coberta de l'Historial del F.C. Barcelona de Daniel
Carbó (Correcuita) amb motiu del
25è aniversari de la fundació del
club. Més modernament hem trobat. també obra de Segrelles, el
que realitzà l'any 1948 de la .. XVIII
vuelta ciclista a Cataluña...
El pintor valencià Pasqual Capuz
Mamano (València 1882-Barcelona 1959) treballà a Barcelona i fou
professor de l' Escola de Belles
Arts. Realitzà el cartell dels festivals esportius de l' .. Exposición Internacional de Barcelona 1929...
Aquests festivals consistien en diverses manifestacions esportives,
malgrat que l'artista escollís per
representar-los un llançador de
javelina i l'estadi de Montjuïc al
fons .
És important - no sols quantitativament- la producció cartellística que ens ha arribat dels anys
trenta, tot i que, malauradament ,
no disposem de cap obra del famós cartellista Josep Morell , que
encarnà, segons Alexandre Clnci
(1981) , la retòrica d 'un post cub isme que es generalitzava a Euro-

pa. Sabem que es va dedicar al
món de l'esport . En són testimoni
els cartells dedicats al tennis: el
del .. Campionat de tennis per
equips de les comarques de Girona .. i el del .. Club Camprodon ...
Disposem d 'un únic cartell del dibuixant humorista Valentí Castanys (Barcelona 1898-1965) . A parer d 'Enric Jardí (1972) Castanys
tenia un instint incomparable per
descobrir els aspectes més risibles de les modes i els costums .
Realitzà aquest cartell humorístic
per anunciar un .. Ball dels esports .. , per encàrrec del Sindicat
de Periodistes Esportius (foto coberta, "Cartells de la Biblioteca de
l'Esport". Artistes: J. Segrelles,
Jan , Henry, V. Castanys, M. Bas) .
D'altra banda, tenim la seva contribució a les pàgines del Xut i El
Once , amb unes caricatures difícils de superar.
Joan Selx i Miralta (Barcelona,
1903) , pintor de la família d 'impressors i editors5 , firmava amb el
pseudònim de Jan . Són obres seves el cartell que anuncia un partit
de futbol entre les seleccions de
Castella i Catalunya el 1932, a
benefici de la .. Mutual Esportiva
de Catalunya .. (foto coberta , "Cartells de la Biblioteca de l'Esport ".
Art istes: J. Segrelles, Jan, Henry,
V. Castanys, M. Bas) i el que realitzà, probablement el 1934 per
promoure la urbanització de
.. S'Agaró .. , en el qual destaca la
figura d 'una jugadora de tennis.
El 1932 Cerny real itzà dos cartells
per al Club de Natació Barcelona.
El primer anuncia uns .. Matchs internacionals femenins... Com a
tema iconogràfic l'artista va recórrer a la imatge de la figura femenina. L'altre va servir per anunciar
els actes commemoratius del
.. XXVè aniversari del Club de Natació Barcelona .. 6 (foto 3) . En
aquest darrer s'observa una tipOgrafia expressiva i unes formes
geomètriques que fan pensar en

Foto 2. J. Segrelles. Noces d'Argent del F.c Barcelona, IB99-1924.
1924. 100 I 68,Scm

Cassandre i en les avantguardes
rupturistes.
El mateix 1932 el Centre Excursionista de Catalunya organitzà el
.. Segon saló de l'esquí català ... En
tenim constància pel cartell que
Oueralt realitzà tot recollint les
idees estètiques del seu temps.
Jull Jener realitzà diversos cartells
de temàtica esportiva. El 1930 féu
el del .. III Campeonato de España
de marcha .. i el 1933 dos cartells
de temàt ica ben diferent, el que
anuncia el .. Campionat de Catalunya d 'esquí de fons .. a la Molina,

organitzat pel Club Muntanyenc
Barcelonès I el dels .. Campeonatos de España de At letlsmo.. organitzats per la Confederación española de atletismo .
Martí Bas (Barcelona 1910-París
1966) fou un dibUixant I pintor que
conreà el cartellisme. És conegut
per la seva obra durant la guerra i
la seva participació en el Front
·Popular. Després de la guerra
s'exilià a París on treballà I participà en diverses exposiCions. De la
seva obra civil ens ha arribat el
cartell del .. 3r Gran Premio Inter-

(5) L edi tOrial Selx I Barral fou fundada a Barcelona el 1911 procedent de la fUSió de dues empreses d'arts gràfiques. la litografia Barral Hermanos I la Impremta I Litografia Selx En mour els seus
fundadors . Joan SeIX I Mlra1ta en seua el gerent L edllonal fundà una escola de dibUixants I es dedicà entre d altres actIVItats . a I ediCIÓ de cartells I obres d art
(6) El Club NataCió Barcelona el 1932. amb motiu del seu 25è aniversari edi tà un numero extraordinari de la revista NataCIó En les pàgines d aquest numero es recullen els noms dels artistes I
es reprodueixen els cartells I els emblemes Que habla encarregal el club
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Dies 1, 8 i 10, a les deu nit
GRANS fESTIVALS INTERNACIONALS

Alemanya -Austria-Fran~ -Portugal
Txecoslovaquia-Catalunya
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Foto 3. K. Cerny. XXVè Aniveoori del (Jub Natadó Barcelona
1932. 66 I 45 cm

nacional de Barcelona .. encarregat pel Moto Club de Catalunya el
1935 (foto coberta, "Cartells de la
Biblioteca de l'Esport ". Artistes : J.
Segrelles , Jan , Henry, V. Castanys , M. Bas) , que simbolitza bellament la velocitat. Gino Severini
deia en el seu manifest de 1913
que .. la velocitat ens ha donat un
nou concepte de l'espai i del
temps .. (Kery, 1985) .
El dibuixant Enrique Ballesteros
més conegut com a Henry s'especialitzà en tècniques publicItàries i real itzà el 1936 el cartell
anunciador dels .. 3s Campionats
d'Espanya Univers itaris d'At letisme .. (foto coberta, "Cartells de la
Biblioteca de l'Esport". Artistes : J.
Segrelles, Jan, Henry, V. Castanys , M. Bas) .
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El Comissariat d'EducacIó FíSica i
Esports de la Generalitat Republi cana convocà un .. Curs per a monitors de gimnàstica.. . En tenim
constància a través del cartell que
firma Vila (foto 4) . Es tracta d'una
obra de llenguatge grandiloqüent
i monumentalista, representat iva
dels corrents estètics contemporanis .
Una de les obres més emblemàtiques I que tanca aquest primer
període és el cartell de .. 1'Olimpiada Popular ... Fou realitzat per propagar la celebració dels jocs paral 'lels que s'havien de celebrar a
Barcelona el juliol de 1936, com a
reacció contra els Jocs de Berlín
que organitzava l'Alemanya nazi .
L'inici de la guerra civil els va frustrar. N'és autor Frederich Lewy

Foto 4. Vila. (urs per a monitors de gimnàstica. Generalitat de Catalunya
Comissariat d'Educació Fisica i Esports, e1938. 50 138,5 cm

(1893-1950) , artista alemany que
firmava les seves obres amb el
monograma LY. Aquesta obra,
que segons Barjau (1995) està
impregnada del grafisme revolucionari soviètic , de la primera
Bauhaus i de l'Ideal universal del
Jocs Olímpics, ha estat molt consultada a la Biblioteca de l'Esport
i reproduïda en diversos Indrets
amb motiu del Jocs de Barcelona .
Hem localitzat algunes variants
del mateix cartell , quant a inscripcions i dimensions, però apareix
sempre la mateixa iconografia .

b) Segona etapa :
1940-1979
La segona etapa comprèn des de
la postguerra fins al restabliment
de la democràcia a Espanya , la

transició i l'etapa prèvia a la creació de la DireCCió General de l'Esport.
A la postguerra el cartell Inicia un
camí vers el realisme expressionista. L'artista busca noves compOSicions. Els nous mitjans d'Impressió i el pas de la litografia a
l'offset augmentaren les possibilitats de reproducc ió. La tècnica
també evolUCionà: de la reproducció fotomecàn ica es passà al
fotomuntatge .
Escassa és la prodUCCió que ens
ha arribat d 'aquest període . La
majoria de cartells que tenim dels
anys quaranta són de tipUS descriptiU , amb alguna fotografia I
abundància o exclUSivitat de text I
dedicats a propagar l'atletisme,
especialment la marxa atlètica ,

apunts. Educolió Fi,ico i E!port, 19971481

degut a què procedeixen de la
col leccló de Guerau Garcia
Ouant a la seva presentació la
senzillesa és frUit de l'època
De cartells dibUixats dels anys
quaranta ens han arribat els dels
.. Campeonatos de Cataluña de
atletlSmo todas las categorías- organtzats per la Federaclón Catalana de Atletlsmo el 1940, el que
dibUixà R Hernandez el 1945 per
anunCiar el - Trofec la campanaque organitzava la Unlón Ciclista
Graclense de Barcelona. L'any
1943 Miquel Palau I Claveras (Bar7
celona 1901 -1987) , dlbulxant
que compaginava la seva actiVitat
artística amb la de llibreter I bi bliògraf, realitzà el dibUIX del cartell del - XIII Campeonato de Cat aluña de carreras de campo a través- o Palau, home polifacètic ,
practicava també l'atletisme Fou
campiÓ del F C Barcelona de
fons , guanyà una ediCIÓ de la
Jean Bouln I formà part de l'equip
espanyol dels Jocs OlímpiCS de
París l'any 1924
Dels anys 50 ens han arribat tres
boniCS cartells el de l'ediCIÓ de
1954 del -Gran premio de España
de motOClcllsmo- organitzat per la
Peña Rhln (foto 5) La II lustracIó
d'A García aconsegueix representar la velOCitat dels cotxes
També ho aconsegueix Granell
en el seu cartell del •.vl Gran premio de España de motOClcllsmo ..
que tingué lloc al CirCUit de MonIjUIC el t955 Del mateix 1955 és
el cartell del reconegut grafista
José Bort Gutlérrez (Jerez de la
Frontera, 1912) que dissenyà per
anunCiar els - li Juegos Medlterràneos .. La Imatge de la Sirena amb
la caragola en una mà I en l'altra
un discòbol I la palma del triomf
expressen una Simbologia molt
Identificada amb l'Ideal de la competiCiÓ que s'anunCia
Són pocs els test imonis que
posselm de les dècades dels 60 I
70 - llevat de la col leccló de la
Volta clchsta a Catalunya , que es
tractarà globalment més enda-

FoIa S, A. Garcia, GrIlt1 ptemio de Espoño, Premio Peña Rhín
1954, 621 74 cm

vant En són una mostra el cartell
del .. Festival aéreo Internacional ..
I el que realitzà el 1971 el pintor
Jordi Alumà del -Club de TenniS
Masnou- (foto 6)
Jordi Alumà I Masvldal (Barcelona, 1924) , de famíha d'artistes
' s fili del cartellista Josep
Alumà- aprengué l'ofiCI de pintar
I esculpir en tallers I escoles profeSSionals I va esdevenir professor de la Llotja L'obra de Jordi
Alumà. de tonalitats característiques I formes geomètriques s'ha
dit que és manierista, és però d'un
manierista del seu temps (PUig,
1992) Alumà obtingué el primer
premi a la Blenal del Deporte en
las Bellas Artes el 1967 Pintà una
.. Suite Olímpica .. el 1968 per en càrrec de la Delegaclón NaCional

de Educaclón FíSica y Deportes ,
ara és al .. Salón ROIO del ConseJO
Superior de Deportes.. A partir
d'aleshores , Alumà ha dedicat
bona part de la seva obra al món
de l'esport en general I al cartel lisme esportiu en particular

Els cartells de la ,Volta»ciclista a
Catalunya
Ouant als cartells de la Volta Ciclista a Catalunya posseïm la col lecCIÓ a partir del 1971 fins a l'actuahtat Els rebem per gentilesa de
l'organitzador de la Volta, la Unió
Esportiva de Sants Es tracta
d'una col leccló de gran và lua per
ella mal eixa I perquè llurs cartells.
tal com diU Daniel Giralt-Miracle,
han estat confiats als artistes més
Significat iUs del país, que s'han

adherit a aquest esdeveniment
esportiu I cultural aportant -hi els
seus Originals
D'altra banda, a través de l'observacIó d'aquesta colleccló velem
diversos fets que Impliquen ser
estudiats des de diverses òptiques En primer lloc s'observa
l'evolUCIÓ del gust , de les formes
més concretes s'ha passat a unes
línies més suggeridores d'acord
amb les Idees estètiques del
temps I dels artistes Mirant -los en
conlunt s'hi observa la participaCIÓ d'autors Importants Entre els
més allunyats tenim Martí Bas
Segrelles I Pau Bargallo I dels contemporaniS Joan Miró, Tàpies,
Modest CUlxart , Jordi Alumà.
Motserrat Gudlol. Ràfols Casamada . Ricard Giralt Miracle, Mariscal

(7) Firma alguns dels seus d lOUIXOS amO el seuaonlm de .. Dlmon, ..
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Foto 7.1. Miró. (1IIIfnGri del (1IIfrI ú cunionislf¡ . CDtoIunyo
1976. 691 52,5 on

Foto 6. 1. Alumà. Club TffIis AIasIIou
1971. 73,5 151on
o Trias . Tots ells de marcada per·
sonalltat I amb un estil inconfusIble.
Per això Daniel Giralt -Miracle
quan s'hi referlx fa al 'lusió a les
taques mlronlanes , als radis en
lluna creixent de la Montserrat Gudiol o al món màgiC de Tharrats.
Aquestes descripcions fan referència a què cada artista va trobar una forma especial per explicar la seva visió de la -Volta-.
Amb els cartells de la Volta també
hi observem un fet sociològicament Important, la tímida implantació de les Inscripcions en llengua catalana a partir de la 43a
edició. Inicialment s'introduí el
mot -Volta- - entre cometes l'any
1963-, més endavant , a partir de
1975, s'utilitzà el dígraf -ny- del
mot Catalunya. A partir de l'edició
númeroS7, del setembre de 1977,
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les inscripcions ja són totalment
en català.
Finalment. hi ha un fet significatiu
d 'un altre ordre, que és la paulalina implantació del patrocini esportiu. Efectivament si cap als
anys 70 aquesta pràctica apareix
tímidament, l'abundor dels logos
de les en\llats I de les empreses
patrocinadores fan palesa aquesta realitat. Amb els logos i les marques també s'observen els canvIs
d'Imatge que han sofert les entitats I els patrocinadors. A propòSit
d'això Enric Satué (1992) remarca
que a les administracions els caigué plasmar una Imatge urgent.
dissenyada a partir de zero com a
instrument bàsic d'Identitat
Aquesta ha estat també l'aportació de la -Volta- al món del cartellisme.

cI l'actualitat:
1980",
Aquesta darrera etapa s'inicia al
voltant de la creació de la DirecCió
General de l'Esport (1980) I els
traspassos de competències en
matèria d'esport .
Calia una nova imatge gràfica que
s'adigués a la modernitat de
l'època. Aparegueren els renovadors del cartellisme. Els grafistes
fan cartells. El cartellisme gràfic
ha reemplaçat el cartellisme pictòric.
És una etapa de produccIÓ prolífica tant de difusió d 'obres de la
pròpia Direcció General com
d'actes que compten amb el seu
suport En són exemples el - I
Campionat Iberoamericà d 'atletlsme-, el -Mundialet de futbol- ,
les convocatòries de les - Estades
esportlves- , les -Curses d 'esquí

"'.197'.

en edat escolar- , o les diferents
edicions de la -Blennallnternaclonal d 'Esportistes en l'Art-

Els cartells de /o (opa del món de
futbol de 1982
cele6rodo a Espanya
La col'lecció dels cartells de la
Copa del món de futbol consta de
14 peces, corresponents a les 14
ciutats seu dels partits, obra d'aro
tlstes internacionals, més el cartell
anunciador de l'esdeveniment.
Aquest darrer és obra de Joan
Miró. A títol illustraliu esmentarem
els artistes espanyols de renom
que dedicaren la seva obra a una
ciutat seu. Eduardo Arroyo que
executà el cartell de Madrid,
Eduardo Chillida el de Bilbao I el
propi Antoni Tàpies que féu el dedicat a Barcelona. La col ·leccló
fou editada per la Socleté de proapuJIIIs. E..... filico i ÚjIofIII991 (41)

"VOLT~'
CICLISTA A CATALUNYA

Barcelona'92
Jao.00 !"

XXVeO!ympíaoo
1992

DEL 9 AL 18 DE SETEMBRE DE 1986

FoIa 8. A. Tàpies. lS Volta adistoo Catalunya.
1986. 63140 cm

duction des affiches Maeght de
París i impresa el 1981 per lito-

nifestar l'estil i la personalitat del
seu autor.

grafies artístiques de Barcelona.

Bona mostra d 'això n'és l'obra dels
grans creadors universals que han
treballat en el camp de l'esport i
han conreat el cartellisme

Enric Satué (1991) assenyala que
hi ha una sèrie de circumstàncies
que coincideixen a fer que a finals
del s. XX hi hagi un renaixement
espectacular del cartell. Entre
aquestes causes assenyala el
creixement de la informàtica, les
sofisticades tècniques àudiovisuals, les reproduccions fotomecàniques industrials i la capacitat
perceptiva del ciutadà
Els cartells actuals són considerats productes estètics i es troben
a mig camí entre el que es considera comercial i el que és artístic,
a més tenen la virtut. sempre segons Enric Satué (1991) , de ma-
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Joan Miró i Antoni Tópies
Joan Miró realitzà el cartell del 75è
aniversari del Futbol Club Barcelona (1 974), el de la Volta ciclista
a Catalunya de 1980 i el del Centenari del Centre Excursionista de
Catalunya (1 976) (foto 7) i el cartell anunciador de la Copa del
món de futbol de 1982. Bé que els
tres primers cartells pertanyen a
l'etapa anterior s'ha preferit incloure 'ls en aquest últim apartat
en què s'esmenten, de forma mo-

8a"'' .1oOa

Oaf11osollhO

XXvQIYf11piad
8afc&lOna 1992

Foto 9. E. Satué. Jocs de lo XXVa Olimpiada Barcelona 92
(carlella olímpicoficio)) 70 150 cm

nogràfica, els artistes contemporan is.
Anton i Tàpies real itzà el cartell de
Barcelona, una de les seus de la
Copa del món de futbol de 1982,
el commemoratiu de la 75a edició
de la Volta ciclista a Catalunya, el
1986 (foto 8) i un dels cartells
olímpics oficials dels Jocs de Barcelona.

Els cartells dels Jocs Olímpics de
Barcelona
Els Jocs Olímpics de Barcelona
són també una mostra del que els
artistes plàstics cèlebres aportaren a l'esdeveniment, tant els cartells olímpics oficials com les
mascotes i els cartells de dissenyadors estigueren confiats als artistes més significatius dels país,

que s'adheriren als Jocs amb els
seus originals. En aquesta ocasió
també es van convocar concursos per elegir el logotip i la mascota, en van resultar guanyadors
Josep Maria Trias i Xavier Mariscal , respectivament
L'esperit dels Jocs i el seu missatge de pau va ser expressat
també per Arroyo amb el rostre
d'un atleta, Clavé amb una imatge
alfabètica de la seva ciutat.. llimós amb una evocació de les
anelles olímpiques, Pérez Villalba
amb la figura d 'un atleta i Saura
amb el dinamisme propi d 'un joc
de participació (Giralt-M iracle ,
1992a) .
Quan el COOB'92 va haver d'escollir un estil, un missatge , una
estètica i els mitjans que calia em-
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prar per reali tzar els cartells destinats a promocionar els diferents
esports, va tnar una OpCIÓ ben
contemporània , basada en els
procediments fotogràfics més
avançats i els mitjans més moderns de tractament de la imatge
per ordinador (Giralt-Miracle,
1992b).
Una altra sène de cartells dels
Jocs va comptar amb el concurs
de diversos dissenyadors gràfics
que utilitzaren un repertori gràfic
variat per a representar i difondre
els Jocs de Barcelona . El guanyador va ser Enric Satué amb un
cartell que representa , segons
Daniel Giralt-Miracle (1992a) una
al 'legoria: els braços alçats, metàfora de la victòria i de les torres
de la Sagrada Família, monument
emblemàtic de Barcelona (foto 9) .
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Conclusió
Si s'observa la collecció de la BIblioteca de l'Esport amb perspectiva històrica es veu que , malgrat
les llacunes existents, hi ha una
aportacIó important dels artistes
al cartell isme esportiu .
Per això faig meva l'afirmacIó
d'Enric Satué (1985) quan es refereix al regust nostàlgic de les
imatges i diu que tot el que forma
part de la història, per més marginal i anecdòtic que sembli a pn mera vista, pot ajudar a desvetllar
uns sentiments favorables generals , més enllà dels més objectius
i profunds, reservats a estudiosos
i especialistes.
Una vegada més es posa de manifest la tradició olímpica que
agermana l'art amb l'esport .
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