


Apunts per al segle XXI

El segle .xx i l'esport: balanç i perspectives
El segle XXI serà un segle espiritual o no serà

ANDRÉ MALRAUX

Recentment hem assistit a un debat espontani al voltant del se
gle xx i la seva significació en la trajectòria històrica de l'ésser
humà, La majoria dels historiadors coincideixen en assenyalar-lo
com un segle curt, que pròpiament va des de 1914 fins al 1989,
S'inicia amb la mundialització d'un conflicte armat ubicat bàsica
ment a Europa (la Primera Guerra Mundial) i conclou amb la cai
guda del mur de Berlin, que suposa l'esfondrament del sistema co
munista en l'Europa Oriental, l'eliminació de les barreres políti
ques heretades de la guerra freda i l'aperturisme cap a un procés
de globalització tecno-econòmica i cultural. Ha estat un període
intens, dinàmic, terrible i esperançador, en el qual l'Occident tan
ca un cicle històric de cinc-cents anys d'apassionada exploració i
dominació sobre el món, fonamentat en la necessitat d'occi
dentalitzar allò que és aliè i en la recerca de noves oportunitats. La
seva històrica missió l'ha portat a refondre el món en una original
unitat que porta el seu indiscutible segell: la globalització.
Durant el segle, la humanitat ha doblat la població de 3000 a
6000 milions, ha incrementat notablement l'esperança de vida
(un terç més en els països desenvolupats), l'educació i la sanitat
s'han convertit en serveis accessibles a tots els ciutadans, s'ha ex
tés la informació instantània a tots els confins del planeta i ha anat
accelerant-se la participació política ampliant el pluralisme i la ri
quesa (actualment existeix democràcia en un 46% dels països in
dependents -88 estats-, en els quals habita un 40% de la po
blació).
El balanç positiu dels darrers cent anys ens ensenya que com més
llibertat política i econòmica, més gran és el creixement col, lectiu
i més la prosperitat personal. Els grans valors de la modernitat: lli
bertat, igualtat i solidaritat: han estat conquerits en gran mesura
pel sacrifici de milions i milions d'homes i dones al llarg d'aquest
període, fent recular la tenebrosa amenaça dels "ismes". El segle
que acaba de concloure ha estat dominat pels grans fanatismes, i
ha estat sense cap mena de dubte el més sagnant de la història
humana. L'utopisme és la mare de tots els "ismes", la idea de què

una creença pot proporcionar un món perfecte i l'intent d'impo
sició sobre tota la població ha estat nefast per l'home. La història
del segle recent ens demostra que les ideologies dogmàtiques i
imbuïdes de gran certesa són extremadament perilloses per a
l'equilibri pacífic entre les comunitats, el món resulta més segur i
és més pròsper quan moderem les ideologies i acceptem la plu
ralitat. Contra les ideologies que van orientar l'acció i el pensa

ment en les nou dècades del segle, el tram final s'ha saldat entre
la dissolució de les utopies, la supremacia del raonament i el
mercat únic.
Des de la perspectiva que aporta la història immediata, els esde
veniments d'aquests cent anys que han tingut un impacte relatiu

més gran sobre el segle en relació a les altres centúries formen al
meu entendre el següent decàleg: I. La democratització de l'oci:
que ha deixat de ser un privilegi de les classes més afavorides per
convertir-se en un nou dret humà accessible a tota la població.
La transformació del món laboral, l'augment de l'esperança de
vida, la millora de les condicions materials i el domini productiu
del sector terciari (serveis) han facilitat la legitimació moral de
l'oci i la seva implantació en amplis dominis de la vida. 2. La con
questa de l'espai: que ens ha portat a la Lluna, la comunicació per
satèl-lit i el descobriment d'altres planetes més enllà del nostre
sistema solar. 3. L'ascens de la dona: la creixent pèrdua de poder
dels homes sobre les dones, la crisi del patriarcat i els moviments
feministes han propiciat, amb la conquesta de l'oci, les grans re
volucions socials del segle. 4. La investigació biotecnològica:
hem conegut el codi genètic de la vida i els científics tenen la pos
sibilitat d'alterar-lo. S'obren importants interrogants ètics. S. La
cultura de la imatge: el cinema i la televisió corresponen a la cul
tura del segle xx -segons Norbert Bilbeny- les imatges del pri
mer fabriquen somnis; les de la televisió fabriquen la realitat.
6. La desraó bèl'lica: les dos guerres mundials, la guerra freda i el
perill nuclear i un sensefí de guerres menors que han assolat la
Terra en aquest període. 7. La desraó racial: davant dels camps
de extermini nazi i els diferents genocidis ètnics que han protago
nitzat aquest segle. 8. La desraó del progrés il· limitat: amb
l'extenuació del recursos naturals del planeta i l'extinció accele
rada d'espècies de la vida animal i vegetal. 9. La desraó de la re
partició de la riquesa: El vuitanta per cent de la població mundial
sobreviu amb un escàs vint per cent de la riquesa total, al voltant
d'una quarta part de la població no té aigua potable i una cinque
na part dels habitants del planeta subsisteix amb menys d'un euro
per dia. 10. La desraó del desequilibri del medi ambient: l'explo
sió demogràfica dels països del Sur, la contaminació atmosfèrica,
la desertització són algunes de les alteracions que han provocat
en el nostre delicat entorn, l'efecte ivernacle, el forat de la capa
d'ozó o l'increment dels desastres naturals.
Malgrat això, per damunt de les misèries i grandeses del nostre
segle, avui emergeix amb força el llegat més decisiu que hem re
but: el reconeixement de tots els individus de l'espècie humana
com partícips inexcusables d'un sol món interrelacionat i interde
pendent, telecablejat i telecomunicat, únic i plural. Els habitants
d'aquest món han entès que el destí del planeta és responsabili

tat de tots, els problemes i les solucions són transnacionals i els
projectes corresponents han de ser conjunts, les economies
s'han globalitzat i lnternet (que representa l'icona que materialit
za el desenvolupament tecnològic) ha connectat el món i ha
transformat les formes socials de producció, convertint-lo en
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una gegantesca xarxa de telecomunicacions on Circula lliurement 
la informació. La crucial concienciació del gènere humà en la 
seva autoacceptació com espècie que per optar al progrés I be
nestar. com a forma de subsistència, necessita mantenir una es
treta cooperacIó amb l'entorn medi ambiental i amb els ésser 
humans entre sí. determina a l'home d'aVUI. Aquest. sense gaire 
bé cap Ideologia. se sent per damunt de qualsevol altre particula
r isme habitant del planeta. universal i local al mateix temps. com 
mal abans s'havia donat en la história, això afavoreix el sentiment 
de solidaritat (escenifi cat actualment amb l'Incessant creixement 
d 'ONG) I projecta en cada un de nosaltres la unitat de destí uni
versal. 
Alguns autors, com Th . Veblen, han denominat la passada cente
na com el segle de l'oci i és que al llarg del temps d'oci els grans 
segments de la població treballadora. els nens, els ancians i les 
dones han millorat notablement la qualitat de vida i s'han insertal 
de forma efectiva a la vida social. L'oci que tradicionalment 
s'havia vist com un plaer prohibit, en la actualitat es manifesta 
com un incontenible deSig capaç de desencadenar les forces de 
la cultura, la imaginació i els somnis humans, En aquest àmbit se 
desenvolupa l'esport en la seva doble dimensió, com a pràctica 
lúdica molt competitiva de considerable exigència física practica
da de manera més o menys espontània per milions i milions de 
indiVidus de tot el planeta i que te com a referent les enormes pa
rafernalies de l'esport d'alt rendiment. Aquest es const itueix aviat 
en la primera oferta del món de l'espectacle capaç de congregar 
en un sol acte Uocs Olímpics, Campionats del Món), a través dels 
lIarguíssims braços dels medis de comunicació, les dues terceres 
parts de la població mundial. L'esport ha passat de ser una pràcti
ca i un espectacle d'uns pocs pioner.; a ser omnipresent en el 
nostre entorn: a les escoles, els medis de comunicació, els esta
dis. les aSSOCiacions, el llenguatge, la vestimenta, les xerrades, les 
adhesions , les emocions, els comportaments, el paisatge urbà O 

l'esti l de vida, És tan evident la seva presència que autors, com 
François Mauriac, en la dècada dels seixanta, s'han atrevit a afir
mar que el segle xx és el segle de l'esport. 
Sense arribar a l'extrem d'identificar el segle amb l'esport. si que 
creiem que en aquest període l'esport s'ha convertit en el fil con
ductor del segle. el seu fidel cronista, que occidentalitza i impreg
na els seus valors ocults a tota la població que està sotmesa a la 
seva Influència. L'esport, sense voler-ho o sense saber-ho, per 
atzar o necessitat. s'ha constituït en un aparell ideològic de l'Estat 
(Louis Althusser) les Idees i conceptes morals del qual són periò
dicament Mossos per l'esport espectacle entre la població que el 
segueix, l'enardeix, el pràctica i el proJecta. Els pilar.; fonamentals 
de la moderni tat: llibertat, igualtat i fraternitat. es compleixen 
amb esbalaïdora fidelitat en l'esport (malgrat que en el fons, 
aquesta correlació és més aparent que real) . Llibertat d'opCIÓ es· 
portiva pràctica o elecCió de l'espectacle (l'esport es configura 
com un dret const itUCional del ciu tadà i l'Estat ha de facilitar la 
seva pràctica I d ifus ió). Igualtat en la competició, sense distinció 
de raça, bandera, rel igiÓ o Ideologia. Fraternitat (solidaritat) a tra
vés de l'esport, mitjançant la celebració d'esdeveniments locals, 
nacionals i internacionals al voltant de conflictes no cruents amb 

mort simbòlica que substitueixen els combatents bèl·lics d'altre 
temps. Si Johan Huizinga, al 1938, va avisar del ressorgiment de 
l'homo ludens, avui podem donar testimoni de l'existència 
de l'homo deportivus . 
L'esport, nascut en la societat liberal anglesa, sorgeix com pràcti
ca agonística contemporània al començament de la revo lució in 

dustrial sota el recer de l'aposta i de l'espectacle, supera tots els 
particularismes culturals o socials als quals està Inicialment 
sotmès per la seva adscripCió primera i es converteix, conjunta
ment amb la Ciència, en un eficaç llenguatge universal acceptat 
per tots els estrats socials I la gran majoria de les comunitats exis
tents. AViat es va emancipar de lOts els lligams iniCials i es va con
vertir en una peça clau de l'engranatge ideològic de tots els "is
mes' del segle: el liberalisme, el nacisme, el feixisme, el comu
nisme, el nacionalisme o el globalisme. L'esport ha sobreviscut a 
les successives metamorfosis a què ha estat sotmès i s'ha conver
tit en un dels fets més característics I de més gran impacte del se
gle xx. Mitjançant el microcosmos del sistema esport es pot re 
córrer de manera fidedigna una part fonamental de la història del 
segle, constituint un guió imprescindible per a revisar i conèixer 
la nostra centúria. El segle xx no s'explica només amb l'esport, 
però és molt poc sense ell, 
La tasca del segle XXI rau en recuperar un feliç destí per a 
l'espècie, pacífic. solidari, il·lustrat. progressivament equitatiu i 
amb una raonable polít ICa d'igualtat d'oportunitats: per això 
serà precís estendre i profunditzar en el sistema de lli bertats. 
Els canvis que s'han produít han estat determinants perquè hi 
hagi consciència de la urgent necessitat d'un desenvolupament 
sostenible global, humà i social que protegeixi el nostre hàbitat 
comú i asseguri les bases d'una convivènCia pacífica amb estabi
litat polítICa i social a cada un dels Estats. El nou segle neix amb 
el desig de construir un món mil lor que refusi la degeneracIó de 
la cultura, els aliments, la sanitat, la política, l'esport, l'ense
nyament, la cohesió social. les ciutats i aconsegueixi la supera
ció de les desraons que van portar al món al lími t l'autodes
trucció. Per tot això és necessari potenciar I generalitzar l'e
ducació de les noves generaCions de tot el planeta (entenent 
aquest procés com la millor Inversió socio-econòmica que es 
pot realitzar) i aconseguir el consens universal per posar al ser 
vei de les nostres comunitats una ètica global comuna on pre
domina el valor del ser. del saber i dellersobre el fenir i el di
lapidar, a manera d'afirmaCIÓ personal i col·lectlva enfront de 
l'estil de vida consumista. 
Igual com en el passat. l'esport ha de continuar com element 
conductor, homogeneltzador i globalitzador que ens aproximi 
als demés mitjançant un espectacle, una pràct ica i una actitud que 
reivindiqui l'eqUitat, l'igualtat i la solidaritat i, sobre tot, difongui la 
nova ètica global que ens ha de permetre ser actius , autònoms, 
solidaris, concienciats amb el nostre destí i millor preparats indi
vidualment i col'lectivament en la lluita per la subsistència, 
En definitiva, advoquem perquè l'esport i el segle XXI siguin 
menys materialistes i més espiritualistes. 

,avier Olivera Be[ran 
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La participació en l'esport escolar
i l'autoconcepte en escolars de 10 a 11 anys
de la província de Guipúscoa
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Abstract
It is expected that school sport will contribute to the integral
development of people and will produce the benefits assigned to
physical exercise and sport; but it is also known that its
educational value will depend in a large way on how this is
designed and directed.
It this study the relation existing between the praetice of school
sport and self awareness has been measured from an example of
753 students that is representative of the make-up of the first
course of the 3'"' Cyc/e of Primary Education (N= 7527 subjects)
from public colleges in the province of Guipuzcoa.
The results, which certify to a greater development in
self-awareness in males and in permanent players, invite a
reflection on the attention given to giris, substitutes and those
who do not participate in this aetivity.

Resum

Hom espera que l'esport escolar contribueixi al desenvolupament

integral de les persones i que reporti els beneficis atribu'lbles a

l'exercici físic i esportiu; ara bé, és sabut que el seu valor educatiu

dependrà en bona mesura de com s'hagi dissenyat i orientat.

En aquest estudi s'ha mesurat la relació existent entre la pràctica de

l'esport escolar i l'autoconcepte sobre una mostra de' 153 alumnes,

representativa de la població de primer curs del tercer cicle

d'Ensenyament Primari (N = 1527 subjectes) dels col'legis públics

de la província de Guipúscoa.

Els resultats, que certifiquen un més gran desenvolupament de

l'autoconcepte en els nois i en els titulars, conviden a refiexionar so

bre l'atenció que s'ha de donar a les noies, als suplents i als que no

participen en aquesta activitat.

Introducció

Hom espera que ¡'activitat física i esportiva contribueixi a la for

mació equilibrada i integral de la personalitat (Harris 1976; Ga

rrote, 1993); que ajudi al desenvolupament biològic, cognitiu,

afectiu i relacional (Urdangarín, 1992; Azémar, 199 I); que afa

voreixi el coneixement propi i l'autocontrol (Deman i Blais,

1982); que fomenti qualitats com la generositat, la lleialtat, l'afany

de superació, l'esperit de col'laboració, la constància o el lliura

ment. Se li atribueix, en fi, un enorme valor educatiu (Tap,

1991), malgrat que el nombre d'investigacions sobre la relació

esport-personalitat pugui considerar-se no del tot suficient (Ro

dríguez i Morales, 1989).

Entre els components de la personalitat estretament relacionats

amb la pràctica esportiva i amb l'activitat física, s'hi troba

l'autoconcepte (Sonstroem, 1984; Weiss, 1987; Fox, 1988; Ste

wart i Corbin, 1989). L'autoconcepte juga un paper decisiu i cen

tral en el desenvolupament de la personalitat, tal com ho desta

quen les principals teories psicològiques. Un autoconcepte positiu

rau en la base del bon funcionament personal, social i professional;

hi depèn, en bona mesura, la satisfacció personal, el sentir-se bé.

Nombrosos autors han comprovat la infiuència que exerceix el

6 apunts Educació Física i Esports (59) (6-10)



rendiment fisic sobre l'autoconcepte: els les fites proposades -per estats de frus- alumnes de lO/li anys de Guipúscoa. pel 

coHectlus formats per practicants d'ac- tració o decepció, perquè els objectius que fa a l'esport escolar, hauna de proper-

tMtats fis,ques mostren millor autocontrol 

que els sedentaris: i s'ha comprovat em

píricament una millora de l'autoconcepte 

deguda a la pràctica esportiva (Gruber, 

1986: Sonstroem I Morgan, 1989: Marsh 

i Peart 1988: Hopper, Guthne i Kelly, 

1991), malgrat s'afirma que la relaci6 en

tre autoestima I activitat fisic.a és bidirec

Clonal. 

potser no sigUin els adequats, per excés 

de pressI6 o sacriflci- , o bé per altres mo

tiUS que requereixen una seriosa reflexi6 

(Garcia Ferrando, 1990): algunes ofertes 

educatives surten viciades de base, Tot 

aiXò JustifKa la reivindicació d'un esport 

per a tots a l'e~ola, que cerqui més la 

partiúpao6 esportiva generalitzada que la 

formacl6 de campions, És qOestIÓ d'es-

l'Va bé, no només se'n deriven efectes be- tructurar les expe~ncies competitives 

nefKÍ0S05 de tota activitat flSO, Algunes 

competicions esportives es basen en pan

telaments de dubtós valor pedagògic i po

den generar conseqüències no desitjades 

com ansietat, excés de competivitat o baixa 
autOl!stJma (Purdy, 1980), que vagin en 

contra dels que no desenvolupen destreses 

(Hotrman, 1971), i que fins i tot deixen se

qOeIM psicològ,ques en els lisic.af'nent 

menys dotats (Branden, 1993). 

Tot de~n, en bona mesura, de SI l'ob

¡etlu pr incipal és )"alt rendiment o la for · 

maci6 del caràcter , el creixement perso

nal de l'indiVidu i el desenvolupament In

tegral de la seva personalitat, Les pràc

tiques, per ser educatives (Frattarola, 

I 989), han de prlmar raspecte formatiU 

sobre el competitJu I aquí hi juga un paper 

deciSIU la Intencionalitat de l'entrenador 

(Telama, 1985), 

Per aquesta ra6, es demana que l'objectiu 

pnncipal de l'educaci6 fíSica i de l'atle

t isme Intercol'leglal (Gruber, 1986: Ma

tross, 1980) sigui el de fomentar el de

senvolupament emocional I personal dels 

r'IOIS partiCipants, per la qual cosa la com

petJo6 s'ha de supeditar a l'aspecte lúdiC, i 

s'han q~stlonat (Grincler, 1981 ) els plan-

teJaments de t'esport e~olar arrelats en 

de manera que tots els participants pu

guin experimentar l'èXit i reforçar-se po

sitivament (Read, 1968). ¡Com es pro

dueix la influènCia de l'activitat fisica sobre 

l'autoconcepte de les persones que la 

practiquen de manera sistemàtica I ade

quada? Sonstroem I Morgan (1989) l'ex

pliquen entenent I"autoconcepte com 

una col'Iecci6 d'autopercepcions organit

zades en nivells Jeràrquics de mato" a me

nor generalitat i especifICitat (Shavelson, 

Hubner i Stanton, 1976), Els canvis de su

ficient consistència I estabilitat aconseguits 

en els elements dels nivells inferiors, po

den arnbar a modificar els estrats jeràr

quics superiors, La percepcIÓ de l'au

toeficàcla física se srtu.ana en un nivell més 

específic i modificable que I"autoconcepte 

general. que ocupana el Cim de ta jerar

quia, El desenvolupament de les habilitats 

i del nivell d'eficàcia de l'individu per mitjà 

d'exe((l(ls específics o actiVitats d'entre

nament esportiu, se suposa que modifi

carà aspectes concrets del nivell bàsic de 

la dlmensl6 fislca que poden afectar posi-

tlVament a l'autoestima global. 

la competivltat i el prestigi , Des d'un punt Alelodologia 
de vista educatiu, la competivitat ha SUSCI

tat sempre grans sospites (Tap, 1991): en 

un joc amb pocs guanyadors i un munt de 

perdedors, el normal es que davalli la mit

jana del nivell d'autoconcepte (Marsh i 

Peart, 1988), El fet de practicar esport 

CompetitiU des de molt joves, ambcntens 

de selecCl6 moh estrictes o amb gran In

tensitat, comporta l'aband6 prematur de 

tota act iVitat esportIVa, bé per no assollf 

Objectius 

Amb aquest estudi, que formava part d'un 

treball d'investigació més ample, es tractava 

d'analitzar el grau de relaci6 que presenten 

algunes variables de la pràctica esportiva 

(partJCipa06 en l'e5po(\ escolar, condició 

de titular/suplent en l'alinea06 I el gènere) 

amb l'autoconcepte, El fet de diSposar 

d'lXlêJ radiograflêl de la situació concreta dels 

EdtQOO F~ I E>I'O"I' (51) (6,10) 

oonar infQfl'T1aCl6 I rnatèna de reflexi6. Les 

expectatIVes de resu~ts se situaven així: 

I) els alumnes participants en les activitats 

de l'esport escolar oferirien nivells d'auto

concepte ~s alts que la resta dels seus 

companys: 2) els titulars més que els SLJ

plents i que els no partiopants: 3) els nois 

més que les noteS, 

Mostra 

Els 153 alumnes (79 nois i 74 noies) que 

van participar en aquest estudi, constituei

xen una mostra representativa de la pobla

ció estudlilntil de ta província de GUipúscoa. 

que durant l'any acadèmic 1995-1996 esta

va matriculada en el primer curs del Tercer 

Gele de l'Ensenyament Primari (10-11 

anys d'edat), dins de la xarxa pública, i que 

totalitzava 1527 indivtdus, De les 96 aules 

en què estaven distribuïts, es van seleccio

nar, seguint el mètode estratif'lCiIt propor

CIOnal bietàpic i conglomerat {Azorín i SAn
chez, 1986),9 centres docents situats en 

les diferents comarques de la província: la 

mitjana d'alumnes per classe s'aproxima als 

16ndMdus, 

De la totalitat de la mostra., 123 participaven 

en competioons d'esport escolar promogu
des per la Diputa06 Provincial de Gui

púscoa, consistents en entrenaments du

rant la setmana i en encontres que, per 

terme general, se celebraven els dissabtes: 

30 no hi van participar, A partir de la Infor

mació del monitor -entrenador, es classifICà 

els participants en tJtulars (N = 76) i su
plents(N = 47), segons l'estatus que majo
ntàriament ocupaven en IM alineacions dels 

eqUips. 

Instruments 

Es varen adaptar tres qiJesuonaris a l'eus

kera, llengua que usaven ets escolars, 

Es va emprar la versi6 COI'l'eSjXlfIent a l'edat 

de 10/11 anys de I"SDQ (Self Descnpoon 

QuestlOlll'laJre), de Marsh, R.elich i Smith 

(1983), Integrat per 72 ítems, consta de 

¡ 
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Taula 2. fJijerêncfes", dilV'fSQS a$fJt'C/e$ de l'au/QCQ'ICf'!,'e enjunc/o de la liIuklrlllll en compellcions de l'es{IQ.1 
eSCQ/(¡,. 

10 escales (4 d'autoconcepte no acadèmic, 

3 d'autoconcepte academic i 3 mesures to

tals) amb les que pretén mesurar les diver

ses dimensions de l'autoconcepte contem

plades en el model teòric de Shavelson, 

Hubner i Stanton (1976). lïndex de fiabili

tat de les subescales oscil.la entre 0,69 i 

0,91. En aquest informe, s'ofereixen dades 

corresponents a només quatre de les sub

escales, les d'Aparença física, Habilitats 

esportives. Autoconcepte no acadèmic i 

Autoconcepte general. 
El PSPP-CY (Physical Self-Perception Pro

fi le) (Fox ¡ Corbin, 1989) consta d'un total 

de 36 ítems i es divideix en sis subescales: 

Rendiment esportiu, Condició física, 

Alrac/iu físic, Força, Autoconcepte físic 

general i Autoconcepte general. A cada 

ftem es presenta una qualitat de la persona 

en dos mISsatges contraposats (positiu i ne

gatiu) i rindividu ha de decidir amb qUIn 

s'identifica i en quin grau. Els índexs de f~bi

litat es troben entre el 0,71 i el 0,82. 

S'aplicà, a més, el PIP (Perceived Importan

ce Profile), també de Fox 1 Corbin, per va

lorar la importància concedida a cada escala 

pel propi individu. sense que lïnstrument 

hagi respòs al que s'esperava d'ell. 

E<hxioOO Fr..:.l E'PO'1"I In ) (6-10) 

Resultats 

En la taula I es recullen els resultats com

paratius obtinguts en els qüestionaris 

d'autoconcepte per part dels participants 

i no participants en les activitats de l'es

port escolar. 

l'observad6 de les mesures de tendència 

central, mostra que les mitjanes de les pun

tuacions directes en totes les subescales de 

l'autoconcepte corresponents al grup dels 

participants, reflecteixen valors superiors als 

del grup integrat pels no participants. En 

ocasions, aquesta diferència és estadística

ment significatrva a partir de la prova 
T-TEST (que permet analitzar la re lació en

tre una variant quantitativa i una de qualitati

va dICotòmica). Les diferèncieS que són sig

nif,catives aparei)(en en quatre escales que 

mesuren HabMats esportives, Autocon

cepte no acadèmic, Rendiment esportiu 

i Condició física. 

Mitjançant una anàlisi complementàfla de 

l'anterior I a l'hora de verificar l'expectativa 

de trobar diferències en l'autoconcepte 

entre els que són titulars, suplents i no par

ticipants en les competlcians d'esport es

colar, es van obtenir les dades recollides 

en la taula 2. 

les puntuaCions dIrectes mostren que el 

grup dels titulars ofereix valors superiors als 

altres dos col'lectius en tates les escales re

lacionades amb l'autocon<:epte físic. ta l i 

com ho mostren les mitjanes, El col-lectiu 

dels suplents registra valors lleugerament 

superiors als dels no practicants en la majo

ria de les escales excepte en tres, encara 

que la diferència és ínfima, En la majoria de 

les escales, el grup dels suplents mostra un 

índe)( de dispersió molt superior a la resta 

de col·lectius. 

La slgnificaci6 de les diferències s'ha es

tablert mitjançant l'anàlisi estadística 

ONEWAY,ja que s'analitzava la interacció 

entre una variable quantitatIva i una altra 

qualitativa politòmica (de tres categories). 

S'han detectat diferències significatives en 

la majoria de les escales analitzades, con

cretament en nou: Aparença física, Ha

bilitats esportives, Aufoconcepte no 

acadèmic i Aulaconcepte general (test 
SOQ); ¡ Rendiment esportiu, Condició 



física, Atractiu fisic, Forço i Autocon· 

cepte físic generol (en el PSPP) . 

S'esperava trobar, en tercer lloc, diferèn

cteS en dIVerses subescales de l'auto

concepte en fun06 del gènere. 

S. s'observen els valors representaM de les 
p!.XlIuaoonsdlrectes (taula 3), es veu que els 

dels homes són supenors als de les dones en 

la totalitat dels aspeaes analitzats, excepte 

en l'índex d'autoconcepte general del test 

PSPP. De tota manera, les diferències són 

només tendenoals en la mapria dels casos I 
no sempre resulten estadísticament significa

wes, excepte en les següents sutxlimen

StOns: Habilitats esporlives, Condició fís i· 

co ¡ Forço. 

C01,elusions 

Els participants en l'esport escolar ofereixen 

milk::>r; puntuacions en l'autoconcepte que els 

no participants . .Aquests resuftats són consrs
tents amb la 1I"NeStÍga06 pre.;a. la cortru.ta-

06 dels beneficis que origina l'esport escolar 
sobre un aspecte têM"l mportanl de la perso
nalitat com és l'autoconcepte, fa que es tracti 
d'rnplicar el màxjm possible d'alumnes en les 

activitats de l'esport escolar, 
D'altra banda, és evident que els titulars 

mostren un més gran autoconcepte que els 

suplents. Aqoesr. fet cCll1'V1da a buscar fór· 
mules per tractar d'eliminar la fIgUra del su

plent. Com que es tracta d'activitats espor

tives amb finalitat educativa, cal cercar solu

cions per tal que els alumnes 1"10 se sentin 

peces secundànes o de reGl/lVI. Algunes 

discipI.-.es esportives ¡a han adaptat els re

glaments de les categones If'Iferior.; i han es

tablert una partiopació mínima, de manera 

aleatòna i amb independència del nivell de 

rendiment dels participants. 

En ajg..n estudi cnteñ:lr (SiM"'der. (981) es va 

trobarcpe, com ac~de la percep-
06 del seu escà<; rerdment esportiu, rau
toconcepe dels Sl..pIents és fns i tot rieriof" als 

dels no partic.pMIts; en el cas que cementem 

no es ratifICa aquesta apredaci6, cosa q.;e fa 

pensar q.;e els plantejaments formatius es van 

rtrcx:iJi1t en la pràcbca de resport escolar. 

S'han observat lleugeres diferències a favor 

dels f"IOIS en funcIÓ del sexe. assumpte so--

80THSCALlI 
OWTOCOHC!1'Tl! -,-

i l'1atIiIUts ~ 

"""""""'" -
RendI"""'l -'"" 

'""'" "'" 
~"" i 
'"'" 
AlJIoconcep1IIII1C ~ 

"'""'-_" 
,.~ 

., _"-fI'<O.(5) 

.... ·1'11.101· 10 . .. · 1" 

0,507 

0,00'" 

.. ,., 
0.186 

0,034" 

0 .• 25 

0.01." 

0,861 

o .... 

bre el que no existeiX c01l'lCldènoa en la In

vestigació Pfèvaa. Probablement. e ls nos
tres resultats s'expliquen pel diferent rol l 

valoració assignats a cada sexe per part de la 
societat avuI dia se sobrevalora els nois que 

coHecoonen èxits esportius i les noIeS 

atractives. Pel que fa a aquest cas, la millor 

teràpia seria una educ.a06 1"10 sexista (tant 

en l'àmbit. educallu com des dels m1ljans de 

comunicació). 
Els resultats obtmguts s'ajusten en el seu 

conjunt a la concepó6 ,eràrquica i multK:li

merlSlOl"lal de 1'autocOllCepte. AIxò significa 

assumir que la contribu06 de l'educació Iisi
ca al desenvolupamenl de l'aulOlmatge re

sulta tan decisiva com relativa; és a dir, tal 
com succeeix en Iotes i cadascuna de les 

accions educatNes. 
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Ap1'oximació a una 1zistò1'Ía de l'activitat física
i l'esport mitjançant l'anàlisi de les fonts
bibliogràfiques (1800-1939)

Resum
Xavier Torrebadella i Flix

Paraules c1~u

bibliografia. documentació. cat31egs. histOria..
Educ..ció Fisia

Abstract
",liS artICle presents <I study rpfemf'lf] to blbltograptllc<l' and
documental)' {oundarions o( hisrOflcal stvdies o{ phYSfCal iKflVlty
and sport rn Spam durrng ¡he perlOd 1800 to 1939
11 ¡nc/udes deswptlons o, rhe most imponanr bibJ¡ographical
$aurces or catalogues. as Wf'1I as systemal/C classlficavan of rhe
nlstorlCal documents /oca/ed ragether WI/h a chronoJogical
statlstical analysis.
We /'lope thdl Ihis wil/ provlde a b.JSIC thematical catalogue that
mlg;u 5e'f',f(' as a gulde for belrer locaJlSat/Ofl and rt'Co~1)' o{
relevanr documental SOUrcM for fufute hlS/OIlCal srudteS

En aquest artiCle es presenta un estudi relacionat amb lesb~ bl

bhogràf¡ques I documentals pel que fa als estudiS htstÒl1cs de
raetM\a1 rlSlG1 , l'esport a l'Estat espanyol durant el període

1800-1939.
S'N Inclouen les~ de les rorm b!bIiogrM!ques o eatàIegs

mês IlT'lportantS, com també una clasSIfICaCIÓ SIStemàtICa <lek docu

me'l.ts tvstòncs localitzats,~ amb una anàlISI estadístICa de

tipus CI OI dògIc.

Amb aocò s'aporta IXI catàleg temàtIC bàsic a les lf'IVeStIgilOOI Nstò

nques futures en l'àmbit. que ha de setW" de gw per a una mb
loc:a!ll:zao6 I obten06 cie les fonts documentab.

¡IIlrodllcció

El presenl artJde és un extracte de la 'f'I'VeStlga06 que amb el mateIX
titol ha estat dlngda pel Dr. Jav¡er Otivera Belrin, que ha estat pos

SIble gràcIeS al programa de beques d'Investigació per a postgra
duats de l'INEFC-UDL del curs 1997-1998, El treball s'ubicà dins

del projecte d'UWe5tlgació pertanyent al Programa d'Investigació

Socal sobre l'Esport del Departamerlt de Cièf'\Cles AplICades de
l'INEFC-UOL El seu obfecte marc és la reahtzació d'una hlSI.òna so

cal cootem¡>O!1rua de les aetJvltatS rlSlC/ue5 Iesporuves de Catalunya
I l'Estat espanyol.

a r'105tn! estudi pretén ser una aponao6 documental basada en les
pnnopaIs fonts bbIlogràfiques ambl'obfecw de dassdlCar, Ofdenar I

56tematnzar aquells docunents escnts que, pel que fa a l'aetMtat fi

siGa Ir~ puguen~ JX'Sl-eI'lOn nves:tJgaCJClf1S en l'àmbit
de la comprensl6 I Il1ter¡::retaOÓ hlstonosta del fenomen en les se

ves dier'elts paredles. Per aIXÒ hl!m aOOrdal. en una pnmet;I

aprolllITIaOÓ. totes les fonts bblogràflques ubGdes. en les pnnooals
bbllOl.eques. arxiUS i hemeroteques del país

E<t.>uo:j Fi•.,. I E"""" ¡St) (11·20) 11



I. Primer I/tiJll(!rQ de la rel'Íslo esptJrli,'(/ E1 ell/l/peÓI/

(1932-1936).
C(nlsith!rndlllo !Jllhlicm:i6 ~SIKlrlf"(llx·rlÒ(IÍ(."ll 011 l'O tellir més
ressò l"ej1wrlfimwm.

rE PORTCAl:"ÏA

l'Ilo ,, _

- ...._--....._-_.'
11_'--'....._

'-..:.:.:.:.:.:.....:::;.~---

30_

J. Periòdic esl,orlil/ de I,'Esport Català (192-· 1927).

Ell P/l'lIIl ,Ueladura fIe Pr/n/O de Nil'era. Iraclli les crò"i
ques espurlil,t,s (-,,/oliU/t'j" m;/jallran' 1111 pt!,lodisme mofi
orlglllal I en/rollux,,',

Antecedents

Des que el 1927, Rufino Blanco i Sanchez

publicà la seva obra Bibliografio Generol

de lo Educoción Físico. poques són les

aportacions investigadores que sobre

aquest àmbit podem disposar en el nostre

país l , Miguel Piernavieja del POlO (1962)

s'aproximà als estudis de l'educació física a

l'Estat espanyol i analitzà els seus antece

dents històrico-Iegals (2). en els que pre

sentà una primera bibilografia decimonòni

ca. En aquests darrers anys. els antecedents

de Rufino Blanco tomen a ser rescatats per

José Luis Pastor Pradillo: Lo Educoción fí
sico en Espoño: fuentes bibliogróf¡cos

bósicos (1985). i pels professors Miguel A.

Betancor i Conrado Vilanou (1996).

Aquests dos últims autors són conscients.

segons afirmen. que "la història de l'edu

cació física i de l'esport necessita -potser a

l'estat espanyol més que no pas en un altre

lIoc- catàlegs. repertoris bibliogràfics,

coHeccions lesgislatives. fons documentals i

altres instruments semblants que posin a

disposició dels investigadors i historiadors

tot un cabdal de materials i informacions

que es troben escampats per tot arreu, a fi i

efecte que. un cop ordenats i sistematitzats,

puguin ser consultats de manera ràpida i

immediata" (3).

Avui dia, hem de destacar importants

aportacions que tracten d'oferir-nos una

resposta històrica als estudis bibliogràfics.

Són, per exemple, els casos recents de

Juan A. Mestre Sancho (1997): Lo Educo

ción físico en Espoño, desde lo pers

pectivo médico, duronte el período de

¡850 o ¡ 936 (4), o altres com la de Juan

Cambeiro (1997): El proceso de institu

ciono!izoción de lo educoción físico en

lo Espoño contemporóneo (5). Jaume

Balulà i altres (1997): Passat i present de

l'educació física a Barcelona (6) i José Luis

Pastor Pradillo (1997): El espocio profe

sionol de lo educoción físico en Espo

ña: génesis y formoción del profesoro

do (1883-196 1) (7),

Els nostres objectius d'investigacIó han

estat:

I. Aconseguir informació bibliogràfica

precisa dels centres documentals més

importants de l'Estat espanyol en rela

ció a la història de l'activitat física i l'es

port".

2, Conèixer "In situ" les obres, revistes es

pecialitzades, articles I altres documents

relacionats amb la técnica d·estudi.

3, Elaborar una relació temàtica dels docu

ments per biblioteques per contribuir a

una relació general dels centres consul

tats.

4. Establir una c1assifcació bibliogràfica (cata

logació sistemàtica) de la "història de

l'activitat fisica i l'esport" en base a una

anàlisi crítica dels seus documents, de la

temàtica abordada i del seu lloc de pro

cedència,

5. Confeccionar una guia documental per

l'estudi de la "història de l'activitat ITsica i

l'esport a l'Estat espanyol",

Metodologia

La metodologia utilitzada ha consistit en

intentar realitzar una primera aproxima

ció heurística de les fonts documentals, És

a dir, localitzar els documents escrits més

importants. Per això, hem hagut d'abor

dar ineludiblement tota una sèrie de co

neixements relatius a la ciència de la do

cumentació.

1:2

( I) Rufino Blanco amb la ,ntenoó de realitzar un buidat btbliogràfic i una exploracIÓ s<stemà Ica de les obres que s'flavlen publ<eat pel que fa a les matènes afins a l'educació fiSlca.
s'avança a la seva època en el coneixement modem del sentit ampl, que avuI concedim a l'educaCIÓ 1'<Slea

(2) Veure l'art,de de l'autor en la revista Olius. o/nus, fortius, 1962,

(3) A. Betancol / C. Vilanou, Historio de lo educoción físico y el deporte o Irovés de los te"'/os. Universita de las Palmas de Gran CanAna, Promociones y PublicaCiones Unl
versitarias, SA (199S),

(4) Actes del "3r Congrés de ¡'Esport. l'Educació Fisica , la Recreaòó", INEFC-UdL. 1997.

(5) Un altre Interessan treball en l'àmbtt és el de Carmen Pedrera: to educació" físico en lo enseñonzo primario, estudio de su historio ° Itovés de los disposiciones /ego.
les, 1989.

(6) Aquests dos recents estudiS. encara que no siguin ptòplament bibtliogràfics. IntrodueÏ>cerl aportaCions bibliogràfiques importams.

(7) TeSIS doctoral. Universitat d'Alcala.

EouaclÓ fO.,ca I Esport> (59) (I 1·20)



En el procés de doc~mentació i recopilació

de dades, hem escollit el següent recor

regut:

I, Localitzacions en bases de dades amb

l'ajuda de la Unitat Tècnica Central de la

Biblioteca de la Universitat de Lleida,

2, Localització en catàlegs bibliogràfics,

3, Localització en fons documentals públics;

biblioteques principals, hemeroteques i
arxius de considerats,

4, Localització en alguns fons documentals

locals.

5. Localització en fons documentals privats,

Les fonts bibliogràfiques que hem investi

gat. han estat principalment: llibres de text,

tractats d'educació física, tractats esportius,

revistes especialitzades en l'activitat física i

l'esport, periòdics esportius, textos legals,

tesis doctorals i publicacions de congressos

i articles.

Desenvolupament
de la tnvesttgació

LocaUtzactó en catàlegs
bibliogràfics

Els catàlegs bibliogràfics són una font de co

neixement imprescindible per iniciar estu

dis amb base a la documentació històrica.

Els diferents catàlegs els hem classificat, que

ordre cronològic, en dos grups: antics i mo

derns.

Calàlegs de!onlS bibliogràfiques
consullats:

a) Antiu:

• Bibliografia pedagógica. Rufino Blan

co Sanchez, Tipografia de la Revista de

Archivos. Biblioteca y Museos, Madrid,

1907,

• Bibliografia y maleriol de enseñonza.

Educoción física e higiene, Museo Pe

dag6gico Nacional, Ricardo Rojas, Ma

drid,1915.

• Bibliografia general de lo Educación

Física. Rufino Blanco Sanchez. Librería

Casa editorial Hernando, Madrid,

1927.

• Cotó/ogo de la Biblioteca del Gimna

sio de Co/ón, formada per Amadeu L1a

verias í Rovirosa. Imp. Badia. Barcelona,

1935,

• Bibliografía libreda Internacional de

Romo. Madrid, 1936.

• Extrado del católogo de obras varias

de lo Llibreria Sintes, Barcelona, 1933,

b) Moderns:

• Bibliografia pedagógica de obras pu

blicadas en los años 1930- J935. Julia

Ochoa Vicenti. CSIC. Madrid, 1947.

• Catalogo del siglo XIX en Lo educación

física en España: antecedentes histó

rico-/ega/es por Miguel Piernavieja del

Pozo, Citius, Altius, Fortius, 1962.

• Católogo de la Biblioteca Deporfivo

Nacionol, Tomo I, Delegación Nacional

de Educación Física y Deportes, INEF,

Madrid, 1973.

• Manual dellibrero hispanoamericano

de Palau y Dolcet, Agustín Palau Clave·

ras, Tomo li, 1982.

• Lo educación física en España: fuen

tes y bibliografia bósicas, José Lufs

Pastor Pradillo, Universidad de Alcala,

1985.

D'aquestes obres bibliogràfiques pel que

fa a l'activitat física i l'esport, en desta·

quem, quant al seu valor historicista, les

següents:

• Bibliografía y material de enseñanza.

Educación física e higiene, Museo Pe

dag6gico Nacional, Ricardo Rojas, Ma

drid, 1915.

La present bibliografia té un clar objectiu,

determinat en una advertència:

-Aquesta sèrie classificada de llibres espa

nyols i traduits al castellà. així com d'eines

d·ensenyament. té com a objecte facilitar el

treball dels mestres quan tractlO de buscar

elements per renovar les seves idees, conti

nuar la seva cultura professional, preparar

les seves lliçons i formar per si ma eixos el

malerial de les seves escoles (...r

L'obra conté dues parts: la primera tracta

sobre documents relacionats amb l'edu-

E<lucaci6 Fisaca I E,ports (59) (11.20)

Dc. J. SOLER I DA.ffiANS

Assaig d'un Pla
General

d'Educació Física

3. JOSO/I Soler i Damialls (1936), Assaig (/'11I1 Pia Ge
lIoml d'Educació Flslca, f?d, orma, BarcelOlla,

DllrOIl//a 11 Repl/b/ica. a/MIli all/orfall elpres/llelll ,/e/ Comis
sariat d"F.lJucaci6 Física I E$pOTt de /a Gelleralitat do Cala/u·
11)", / al pr/lI",r dlrec/or ,ie /'/us/lllll ,l'Mllcoeto Físletl de /11
GfffwrfllitaL

4- Dr. Saimbrallm (pseudòllim deJ()(J1I Ban/illa) (1912),

Salllli, !uerzo y be!Jez¡¡ por metilo de la 1i11//IIasif/ sucat
Saelel/(u/ Gellm¡f de Pub/lcf/elolles. Barcelooo.

Fall ulla de 1f!S obres 1I10S populars des ('eia SCJ'a a/}(lrlcfòji,JS
ilis "'(¡OS /relllo, Se '11 (O'la<,ell qlll'lra III/le/olls liba/lS de /937,
alglil1us amb Urodel dE' 10.000 e.romplar.-

cació física i la segona sobre la higiene. Com

a nova aportaCió d'aquest compendi bi

biogràfic, destaquem la introducció dels su

maris o índexs de cadascuna de les obres

esmentades.

Pel que fa a les obres d'educació ffsica. cal

dir que estan ordenades de la següent ma

nera: A) Tractats generals: B) Treballs mo-
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5. Dr, Morl/rici6 Bo/ge/ (1930), FlslologÍlI e /a cul/lira

/islco y de los deporles. Ed. Aguilar, Madriil, S.a,

llefm!S(mtoll1l/fvJs outors de /a f,()mm'/rfmdJjiltl inlrodllÏls o
l1.slll/ espanyol. li, sem 11Ij1l1imcia fau deslllcflb/o durallt els
IlJI.t'Slre"ta,

6. A/, TI()' Ellrlcll, Lalll-Tellllis (/914), Biblio/eca los
Spor/s, Libreria SIliles, Barcelolla s,a.

És lUUllllostrll d",Ul IhJ/.~ JlJbres du In col-/~ccl6 -los S/mrls ...·
In /JrimernlemillítYH1,'1)(Jrlil'" l/e l'Estat f!sJillll),lIl. FUll diri·
gida IlI'r Josep /ilil/s i J,,"eOSI/, polluli Ile l'olimp/,fllle es
PI/II.I-oI,

nogràfics: de caràcter general, de jocs i es

ports. de gimnàstica i de passeigs i excur

sions. En el recompte de les ressenyes bi

bliogràfiques. hem comptabilitzat (total de

180),36 obres sota l'epígraf d'educació físi

ca, 80 sota el de jocs i esports, I 64 sota el

de gimnàstica. De totes les obrers, 21 per

tanyen a traduccions al castellà (8).

Aquesta bibliografia fou un intent més de la

Institución Libre de Enseñanza (ILE) pel

qual, a través del Museo Pedagóglco Na

cional. va poder incidir en els postulats per

tinents a l'educació integral que aquesta ins

titució defensava, í que en l'educació física,

al costat de la higiene, gaudia d'una especial

atenció deguda a la lamentable situació

d'aquestes matèries en el sistema educatiu

espanyol.

• Bibliografía General de lo Educo

ción Física, Rufino Blanco SéÍ.nchez, Li
brería Casa editorial Hernando. Ma

drid, 1927.

Sense cap mena de dubte. aquesta obra

mereix consignar-se com una de les més

importants pel que fa a les bibliografies que

s'han escrit arreu del món sobre l'educació

física. Creiem que la seva importància la de

terminen els següents aspectes:

• L'àmbit de l'obra és internacional I

abarca totes les obres publicade, co

negudes d'arreu del món.

• Té un caràcter ampli i entén l'educació

física en el seu concepte modern.

• Pel copiós volum de les obres esmen

tades: 19.619.

• Per ,er la primera obra bibliogràfica

realitzada sota un concepte de rigor

científic.

• Pel procés de codificació de les cites bi

bliogràfique, ,ota diferents formes

d'índexs:

.;. I. Bibliografia d'un autor registrada

sota un sol epígraf.

(. 2. Bibliografia crítica i analítica d'una

matèria.

(. 3. Bibliografia cronològica, per se-

gles i anys, d'una disciplina.

'" 4. Bibliografia local d'una branca del

saber.

La laboriosa tasca d'aquesta obra es va ini

ciar el I9 IO i acabà el març de 1926. De

tota manera, Rufino Blanco destacà la Inter

rupció i els inconvenients que comportà la 1

Guerra Mundial (191 4-1918). En aquest

procés de documentació, l'autor destaca

les col'laboracions internacionals dels pro

fessors Henrique Vielhna (Lisboa) i del Dr.

Philipe Tissié (Pau).

"Qualsevol treball bibliogràfic, per imperfec
te que sigui. il'lumina el camí de la investiga
CiÓ científica i contribueix eficaçment d'al
guna manera al foment dels estudis." (Rufino
Blanco.)

En el pròleg, Rufino Blanco realitzà un breu

estudi de la producció bibilogràfica localitza

da des del període 1400-1925. Així mateix.

incorporà un rànking editorial de les obres

per llocs d·impressiÓ. En aquest rànking,

Madrid ocupava el quart lloc amb una edi

ció de I .220 obres (pel darrera de Nova

York, 2.128: París, 2490: i Londres. 1876).

Aquesta data revela la magnitud editorial

que es concentrà a l'Estat espanyol i que,

paradoxalment. contrasta amb la poca aco

llida que va tenir l'educació física en el nos

tre país.

Rufino Blanco justifica en el pròleg la neces

sitat d'aquesta prodigiosa obra amb les se

güents paraules:

-A més. l'interès està justificat perquè entre

tots els problemes pedagògics de l'època
present. el de l'educació fisica és el que

preocupa a més persones i el que suma.

sense cap mena de contradicció. més vo
luntats.

Això succeeix no solament perquè l'e

ducació fisica és, com la higiene, font de salut
per ala humanitat, s,nó perquè, en elevar el

concepte, aquella fase important de l'edu

cació té com afi supenor l'educaCIó de la vo
luntat per l'exerciCI de les VIrtuts óviques I

morals.
Justifica també la publicació d'aquesta bi
bliografia, el notable contrast entre el gran
nombre de persones a les quals Interessen

molt els problemes de l'educaCIÓ fíSICa i la
manca de fonts bibliogràfiques on sigui fàcil

adqulnr la ,ndispensable erudició sobre la

matèlla."

1-1

(8) No s'han comptabilItZat les obres que pertanyen a l'apartat d·higiene.

Educa<l6 F["ca I Esport. (59) (11.20)



8. jer6l1imo Morcl/rial (1841). Arte}illlllàs/icQ-MIitlJ'co. IlIIprelll/1 dI' VictoriallO HemO/1l10. Madrid.

Obra clln'osa i eslrall)'tI_ T,.aduula per ¡:,.OllcÍS&O di/I'au/n Abril a !Hlrlirdo!f/ 'I(tf'siti originat n.mal:renILf(a,' la setW etJicló Pn/lcep (rS

{/8/569.

• Cat6/ago de lo Biblioteca del Gimna
5;0 de Colón, format por Amadeu Lla

verias i Rovirosa. Imp. Badia, Barcelona,

1935.

Aquest catàleg és especialment genul, ja

que no solament consisteix en una reco

pilació de fonts bibliogràfiques. sinó que,

a més, constituiren en conjunt una im

mensa biblioteca producte de la reco

pilació d'obres a càrrec d'Amadeu Llave·

rías i Rovirosa. Degut a la seva mort

(9-01-1917), el Catalogo de la Biblioteca

del Gimnasio de Colón no va poder pros

seguir la finalització. que havia estat atura

da el 1910 amb una aportació de 1.021

referències. De tota manera, la continua

ció del catàleg fou acabada per Antoni Pa

lau i Dolcet, prestigiós bibliògraf i amic

d'Amadeu L1averías. El 1935, Palau tancà

defintivament el catàleg de la biblioteca

amb 2.917 referències.

El ventall d'obres del catàleg és molt ampli,

encara que, pel damunt de tot. destaquen

les relacionades amb l'activitat física: educa

ció fisica, gimnàstica. esports, jocs corpo

rals. circ, etc. Les obres corresponen a dife

rents formats: llibres, revistes, catàlegs, fu

llets, talonaris, almanacs, etc. Hi trobem

publicacions en diversos idiomes: alemany,

suec, francès. rus. búlgar, grec, turc, ja

ponès, etc,

D'aquesta singular biblioteca hi destaquen

els seus diferents avatars. que van fer que,

en un moment determinat, es posés a la

venda, tal com indica una nota del Catàleg.

Suposem que la coi'lecció fou adquirida pri

mer per la Generalitat de Catalunya i, pos

teriorment, fou cedida al Comitè Olímpic

Espanyol abans de 1939. Finalment. el

1967. gran part de la col'lecció fou destina

da a l'Instituto NaCional de Educación Flsica

de Madrid (9).

En el Manual del Librero Hispanoamari

cano de Antoni Palau i Dolcet, Agustin

Palau C1averas introdueix una nota acla

ratòria en relació amb el Corólogo del

Gimnasio de Colón:

"Aquesta biblioteca, possiblement única a

l'Estat espanyol en matèria d'esports. fou

venuda pel que escriu a la Generalitat de

Catalunya el 1937. A començaments de

1939, el camarada Josep Mesalles i Este

viII ( IO), Secretari de la Delegaci6n Nacio

nal de Deportes de F.E.T y de las

j.O.N.S.. la transportà al local del Comitè

Olímpico Español. que avuI és a Ferraz ,

16, a Madrid."

Sense cap mena de dubte, el destí definitiu

de la Biblioteca del Gimnasio de (016n fou

un cas més dels l'expolis a la Generalitat

de Catalunya realizat després de la Gue·

rra Civil (I I).

18.
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7. D.G.M. Sehereber (1891), Malllllll Popl/lar de Salli

médiea li lligiélliea. libreria liditorlal (Ie D. Carlos

Baíl!J'Bailliere. Madritl.
Primera obrll espauJ'ola de la corre1lt allOfmwada II/g/ò·
nico·medkll/raduula fi l'ES/III espa,,-,'ol. UI Se,.ll popllti/ritlll
tw Sl:r :wrJmmt!III. SI·'1I collet.rlw quInze ullic/Oll fiu III
/904.

(9) Cal consultar Caló1ogo de lo Biblioteca Deporliva Nocional. volum I. Delegación Nacional de Educao6n F¡sica y Depones. Insti1lJto NaCIOnal de Educaci6n Fisica y Depor
tes. Madnd. 1973.
(1O) Josep Mesalles i Estevill (Lleida. 1892-?) fou un important dirigent de l'esport I del mOVImentolímpic aCatalunya. Entre altres tasques com adirigen\. partiCIpà aetlvament en la
consllt.uci6 del Comitè Ollmpic de Catalunya. en la coneguda Ponència d'Educació de Culturo Ffs;co de lo Mancomuni/oI, i va ser també un dels creadors de la Confedero·
ció Esporllva de Catalunya.

(I I) 50bre l'autor d'aquest catÀleg. es pot consultar l'artide publicat en aquesta matell<a revista per Ma Lluïsa Berasategull Dolcet: "Amadeu L1averias. gimnasta IbibliÒfiI-. núm. 53.
1998. pàg. 98-102.
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tat el 1845, era encara a la venda el 1933 a
Barcelona.

• Catàleg del segle XIX en La educoción
física en España: antecedentes his
tórico-Iego/es per Miguel Piernavie

ja del Pozo. Otius, Altius, Forlius.
1962,

"La bibliografia gimnàstica decimonònica no

es molt rica ni valuosa. Hi manquen. sobre

tot, la recerca dels valors tradicionals espa

nyols i l'intent d'una adaptació de les cor·

rents estrangeres a les nostres condicions i

cirCumstànCies, En prendre les coses alienes

sense estudiar-les, analitzar-les I modifi·

car-les. es va cometre un error inicial que

nomes podia sembrar la discòrdia entre els

que aspiraven a dirigir el moviment

gimnàstic",

9. FrlllJcisco Pedreglll Pridl/ (1884), OillllJós!icu CMI y Afili/f1r. T1fXJgrtifill de ¡\fallllel O/lIés Hemtimlez. A/adrid.

J,'mllor J "obm t('pn'Slmlt'lI t·, mQt/," l/I! (Q"QIl( t'mQros/aml que ,feRul'a Escuelll Cell/ral t/r (iiwi;SUCll (1892-/897).

10. Por/lldlllle/a rer/s/a l.ec/llras. Agos/, 1927-

li flt0rl;r {/l-/s (111)1$ riut ~ tir mim en ml'cil. '''''' «/Nlrei.n'1' lIles f(l.

tis/(..os 11(1 JWJI/a Ilombro.'vs tITlle/es , /J()rltlfJ~' l/"e dtjill/tJ1I les
pràctiques f!.'tliOrtil·e,

• Bibliografia Librería Internacional de
Romo, Madnd, 1936.

No es tracta pròpiament d'un catàleg, sinó

d'una simple llista d'obres d'educació fisica

i esport que la Llibreria Romo tenia a la

venda, i que s'anunciava al final de les dife

rents publicacions editorials. Considerem

important aquesta mena de "catàleg" per

diverses raons: perquè ens ajuda a localit

zar publicacions que no s'esmenten en cap

de les obres bibiliogràfiques anteriors, i per

la data comercial que ens ofereix, ja que la

seva venda està encara en vigor. Aquesta

informació bibliogràfica, està composta

per 94 referències d'obres en castellà I

d'autors espanyols i estrangers i es troba

en el llibre de Muller, J. P.: Cinco minutos
diorios paro conservar lo aptitud física
y la meior base de entrenamiento paro
ambos sexos, Librería Internacional

Romo, Madrid, 1936.

• Extracte del catòleg d'obres diver
ses de la Llibreria Sintes, Barcelona,

1933,

Tal com passa amb el catàleg anterior, la

llibreria Sintes ofereix una llista d'obres de

Educoción físico, Sports y Gimnasia
que eren a la venda el 1933. La referència

del catàleg la trobem en les darreres pàgi

nes del llibre Lawn tennis de la coneguda

biblioteca "Los Sports". La llista consta de

noranta-quatre obres. Hi destaca. com a

cunositat. O¡eada de Gimnóstica. Utili
dades y ventoios que emanan de esta
ciencio, del comte Yillalobos. El llibre. edi-

Edu<ac>ó Fis.ca I Esport< (59) (11.20)

La bibliografia del segle XIX que presenta

Miguel Piemavieja consta de 76 refe

rències:

"Els llibres que s'esmenten són, exclusiva

ment, d'autors espanyols. De l'abundant

producció, n'hem seleccionat uns quants.

Estan catalogats per ordre alfabètic d'autors i

per data d'impressió".

En aquest treball, Piernavieja recupera en

un capítol (VII Bibliografia gimnàstica del

segle xx, pàgs I4 I a 148) els estudis his

tòrics sobre la bibliografia de l'educació fí

sica,

Finalment. al realitzar una anàlisi crítica dels

materials localitzats. ens trobem amb un

conjunt de dificultats que han suposat verta

ders contratemps. però que fan encara més

interessant el repte de superar la recerca de

documents. A continuació, exposem els

problemes detectats:

• La disperSIó geogràfica i bibliotecària

fa que la documentació no estigui

concentrada i això provoca que l'in

vestigador es trobi amb una sèrie de

contratemps i que hagi de duplicar els

seus esforços per tal d'assolir la seva

consulta,

• La pèssima conservació d'algunes

obres. Moltes de les que en l'actualitat

són exemplars únics i de nombre



escàs. haunen de tenir un tractament

de restauració I conservacIó. Les obres

també haunen de disposar d'un tracta

ment de reproducCIÓ, bé a través d'un

microfilm o bé de mIcrofitxes I facsí
mils.

• La no catalogaCl6 dels documents en
bases de dades In ormautzades dm

culta la tasca de IocaltlZaclÓ. Molts

dels al")(lus h òncs. b!bbo eques,

e c encara no disposen dels recur

sos necessans per catalogar degu

damnen els seus (ons I IntrodUir-los

en bases de dades que acihtm

l'accés

• La svposada pèrdua documen de les
obres. Jêl que que. e aJguns
casos. és realment ImposSIble locabt
zar-ne alglX\êl

• Els escassos estudis bibliogràfics dl

ficul en princIpalment les taSques

de localitzaCl6 dels documents. De

to a manera. ens aporten interes

sants coneIxements. mol profito

sos per a les investigacions actuals I

(u ures.

• El poc aprecl I reconel ement de

"educaci6lTslca degut a ser conside

rada poc rellevant per la comuni

tat científica O, L. Pastor Pradillo.

(985).

• El no acompliment del Dlpòsít Legal

dels impressors.

• la no subscripci6 dels editors a siste

mes internacionals de localitzaci6

d'obres escrites com l'ISBN,

• la manca de cOlerts clars en la classifi

caCIÓ per matèrta O, L. Pastor Pradillo.

1985). La majoria de les obres utilitzen

en els seus titulars terminologIa desi

gual' exeroo corporal. exeroci fisic,

educaCIÓ fTsica, Jocs corporals, glffi
nàstica, esports. etc.

• les difICultats generals de localitzaCIó

dels documents s6n, sense cap mena

de dubte. el pas que cal superar en

les InvestigaCIons hlStòrICo-blbllogrà

fiques La reso uoo d'aquest h.mdl-

cap suposa una gran variabilitat de

movIments entre biblio eques petJ
tes ¡ grans. Importants I menys Im

portants. arxius públics I pnvats, he

meroteques. i també la tenaCitat de

sondejar a les llibreries d·antJquans.

etcètera.

Cap a una classí..fiuuió
biblwgràflca de la '?li lòria
de I aeti latFtSica
i Lesport

En uest pun, em partit del S.gruf1Ca

que suposa una •dassiflCa06 btbhogràfiea

de la stona de l'aClMtat flSlca ,l'esport·

En qualsevol cas. I en saber la d!Cu del

coneJXement absolut, hem de CIar sem

pre els estudis de orma Incompleta. Per

a Ò. no cal dir que la nostra aporta06 de

dass!ficació hlstòrïco-blbllogràfica no es

pot oferir. OI de bon tros. de manera defi

nítlVa I tlncada.

AJxl mateiX, per a la dasslficaoó docu

mental. hem intentat completar en els 11

míts propis d'aquesta investigació la màxl'

ma catalogació en el major nombre de re·

ferències bibliogràfiques, localitzades o

no en fons.

D'altra banda, hem de considerar que, tal

com ho fa José Luis Pastor Pradlllo (1985),
l'objecte fonamental del nostre catàleg "és

el de col· laborar a l'aclariment històric de la

taxonomia de l'Educació Física a ¡'Estat es

panyol".

A partir de l'evoluci6 històrica del con

cepte d'educació fTsica, hem de conside

rar les diferents apreciacions conceptuals

que s'han reunít sota aquest terme fins

ambar a l'actual concepCIÓ Per tant. hem

de plantejar-nos el dubte d'abordar les

apreciacions histònques pel que fa a

l'educació fisica dels seus límits eptste

mològlcs I les seves matènes alins. Reco 

dem que, en sen ampli amb què Rufi-

-I

no Blanco tractava l'educació física. hi

conSiderava la ImpreSCindible relació amb

la ·blologla. antropologia, anatomia, fiSIO

logia, higiene. eugènica, puencultura, pe

dagogia I altres ciències fonamentals de

l'exerciCi corporal educatiU (12)".

Amb l'obJ (tIU de situar els IImn:s d'inves

tigacl6 i poder evolucionar en un marc de

coordenades més o menys definit. hem

proposat l'acotació del camp d'estudi a la

següent situació conceptual en l'àmbit de

l'activitat flsica i l'esport:

• Tractar només aquelles obres d'edu

ca06 flslca que tinguin un Interès pura

ment pedagògiC I instructiu. teòriques

o pràctiques: exerciCIS corporals. jocs.

aetMtlts a la natura. etc.

• les obres que dIsposen d'un caràcter

oenb'lic I relaCIOnades amb l'activitat fi

sica fISiologia de l'exercici físic, entre

nament fiS1C I esportJu.

• Traetar només les obres escntes per

a ors espanyols des de 1800 a 1939

(12) ~ I considerI!In -clcpcncn d~ crnens CDr1CepWiIls I. per de ;acfeno6~Flsia el retQl.ee1~ ompllcaoóde 'Eduaoó R-
SlCil , dd5 srus ll!meS trb o lTll!nY'~ Si t1!fUlOI!m.il. .tql.esle5 iIOOf1aÓOn5 més o lTll!nY' pt6lómes. més o meroys alrOóerCs ...-.b eh seus c.onlrlglJG. 'maaiem
~ de~ 'a~queooguésoni!nr.~ "" dels-.s sen.t~'Del"-
<IiIlo~~'O P.morPrDlo. I 5).
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I les estrangeres que van ser traduï
des al castellà I van circular pe] pafs

( 13).

En la catalogaCIÓ I dassñlCaOÓ dels cloeu

merns hem distingit dos apartats.

A) Obres b!b1iogTàfiques generals I espeó

f¡ques esmentades antenormen .
B) Bibhografia de les obres editades perau
tors espanyols i les editades en castellà per
autol"3 estrangel"3. Aquestes obres les hem
diferenCiat en:

I. Aplicacions escolal"3: manuals escolal"3
(ME). programes escolars (PE) i jocs es

colars UE)o
2. Tractats teònco-pràctics generals: trac

tats teòrico-pràctics (ITP) i manuals

pràctics ( P).
3. Obres reJacionades amb la gmnàsbca o

la nstrua:ió Iisica m' traetlts itars

).
Les e5IS doctorals (TO) I altres de
l'àmb' de la medIOna re cionades

amb "activitat flSica: obres mèdiques
(O ).

5. Altres obres generals que tracten s0

bre aspectes teòrics: tractats teòrics
(TT).

6. Publicacions relacionades amb congres
sos, conferències, cfl5CUI"305, etc.: con
gressos i conferències (eq.

7. Pubkacions sobre normatives jundi
co-Iegals (lleis. reglaments, estatuts, etc.):
normatives i reglaments (N I R).

8. Publicacions diverses: programes, fullets.
catàlegs. etc. (V).

9. Obres no dassiflCades (Nq.

q Com a apartat complementan, també
hem indòs la catalogaCIÓ I dassúicao6 de

publICacions periòcflqUeS com re'Vlstes pe

dagògiques. revlSleS específiques d'edu

GOÓ fisica revIStes esportNe$ I premsa es

portIVa ( 14)

En el període d'estudI bibliogràfic de l'edu

cació fisia a l'Estat espanyol (1800-1939),

hem 1ocaJJt:zat un otal de 277 obres publi
cades per autors espanyols. Hi destaquen
les 50 publICaCions de pe format. entre

conferènoes, dl5ClJr'50S. certàmens. etc..

Un deis prinopa1s~ts ha cortS51it

en d erenoar les obres pub(1Gldes en for
ma de con erènoa. dISCUrs. congrés. ec.
de es q no ho 5ÓI'l. ja que les referènoes
blbllOgràf¡ques Iocalrtzades IndueIXen a pen

sar que són llibres.
Les obres sobre apllcaaons escolars. 65

en total. estan diVidides en 40 manuals
educatius, I 6 progr mes escolal"3 i 9 de
jocs escolal"3. Les obres que podríem
anomenar de gimnàstica civil o domèsti
ca. representen un total de 45: 3 I tractats
teòrico-pràctics i 14 manuals pràctics
d'exercicis. Els tractats militars localitzats
han estat 12 I les obres mèdiques I eslS
doctorals, 27
En el ca I g In1rodu' un total de
S18 obres, de les quals 277 són genuina
ment espanyoles. 93 són estrangeres
(370), hi ha 61 obres de temes espo us I

87 pub' Clons penòdiq es. De les 370

obres monogràfiqUes, 183 (49,5%) no

h esta localitzades ( l) en cap rons
documental
L'anàlisi temàtJca dels documents ha estat
exposada des de la perspectiva que p0

dríem anomenar ·gremlal· del que s'ha
anomenat històricament com conrent mih
tar, la corrent pedagògica lla corrent h¡giè
nico-mèdica,

Generalment. des dels Inicis del segle XIX,

podem destacar aquests tres àmbits com
els mandatans que van tractar de consig
nar propostes a favor de l'establiment de
l'educació flslCa: les Intervencions. argu
ments i objeetJus d'aquests res grups van
ser, pnmer, protagonrtzats de manera ai
Uada I de forma reduïda. sense una clara
consciènoa de gl1Jp I sense u programa
d'actuaaó més o menys defin La majO

na de les IntervencIOns o dlcursos se cir
cumscrivien a l'espal de propostes por .
ques, amb la finaJlta' que el Govern
s'ln eressés pels avantatges de l'educació
lislG1 en els seus diferents ordres. Des de

l'àmbit mllllar, la necessrtat de l'educaCIÓ
¡¡Slca s'ongmava com arnIà d'InstrucCIÓ
ISlca militar, tan pel que fa a l'enSInis
trament , domini de les armes com per a
l'enfo me del cos, a fi I efect d'ob
tenIr ma¡or reslstènria I ortalesa en es
campanyes militars. En l'amb hlglenr
co-mèdlc.les preocupaaons s·encamlna·
ven cap a la m,llora I conservaCIó de la sa·
lut,la prevenCIó de malai 'es l, fins I ot el
propòsit d'uulnzar l'exercia corporal com
a millà curatiu d'algunes dolènCles flsi
ques. També en el camp pedagògic s
defensava el concepte d'educaci6 Int gral
i per això l'educació física també pretenia
incorporar-se com a matèria d'ensenya
ment al costat de la formació Intel'lectual i

moral en front de l'excessiva inteHectua
IItzaaó de l'ensenyament. En ots els sec
tors es denuncrava l'abandó de l'educaCIÓ
fisica dels espanyols. l'empobnmen de la
salu d ls autadans. la debilitat liSJCa de
l'exèrCIt I la seva nul'la atencIÓ educatIVa.
Amés. s'Intentava di ondre els avantatges
qu tenia per al regeneraCJOOIsme de
l'indiVIdu, la 50Óeta j la ció

lndubtablemen rapassJ()(la(l'"len pel con·
ngut doc:ume . ens ha portat a ranàllSl

del procés de gestació de l'educaCIÓ ffSlOl a
l'Estat espanyol. Per ilIxò. i malgrat no for

men part principal de la investigaaó. també
s'han abordat aquells temes que susataven
la nostra curiositat i que. en certa manera,
reflectien, segons la nostra opini6, l'ex
ponent principal del desenvolupament de la
trama històrica, Els temes tractats i que a
l'artJde només podem citar per no saturar
al lector foren:

• 8 concepte d'educació Integral. 8 sur
menoge

• l'educao6 paramihrar: batallons es
colars, Exploradors d'Espanya I Boy

Scouts.

• Breu ressenya tustònca de la cre.aaó
dels pomers gimnasos espanyols.

• la guerra de sistemes. la gImnàs ca
sueca.

• La regeneració raaaJ.

(I )) S'nan considerat les ob.-es en castelli !!ditades en els països 1IatJnoamenc¡¡ns. Iol que moltes van circular abundosament per la geogr.W~
(14) Hem inclòs les ressen~ d'aquells ¡rtl(Jes més importants en l'àmbI1 ped gògK:. tlentír" IorganÏlzatlu de l'eduea06 flslca t l'esport,
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de text, cartilles de gimnàstica, programes,

jocs escolars i guies per als professors, Pen

sem que aquesta aportació bibliogràfica va

tenir un especial valor a l'hora de divulgar, a

nivell educatiu i popular, els coneixements

de la cultura física. Pel que fa a la seva es-

1880-1884, quan apareixen 25 obres d'au

tors espanyols j 9 d'autors estrangers,

Aquesta producció editorial coincideix amb

el període de gestació de l'Escola Central

de Professors i Professores de Gimnàstica

(1883- 1887) (ECG), El segon període o

dècada, la més productiva pel que fa a

obres espanyoles, va des de 1890 a 1899,

quan coincideix amb el ple desenvolupa

ment de l'ECG i, després del seu tanca

ment el 1892, amb la creació de les prime

res places numeraries i càtedres de profes

sors de gimnàstica en Instituts (1893-94)

(gràfic I).

Les obres espanyoles més importants del

segle XIX corresponen als professors de

gimnàstica de l'ECG. Els més productius

foren José Sanchez, Salvador López. José

Eugenio Garcia Fraguas i Marcelo Sanz.

Les referències historicistes d'aquests au

tors han estat un element clau per tal de

conèixer nombroses dades sobre esde

veniments i opinions personals de l'è

poca,

Als inicis de la primera dècada del segle xx,

quan la producció s'havia redurt considera

blement, entre 1910 i 19 19 apareix un al

tre gran període editorial. amb 59 obres

espanyoles i I 6 d'estrangeres. Degut a

aquesta recuperació, es produeix la reno

vació metodològica de la gimnàstica. És a

dir, el canvi definitiu cap a la gimnàstica

sueca i l'abandó de les influències amoro

siones: es tractava. per tant, de la substitu

ció dels antics llibres produrts arran de la

influència de l'ECG per altres amb influèn

cia de l'escola sueca.

Durant els anys vint, la producció de llibres

sobre gimnàstica anava de baJxa, però era

compensada per un nou canvi de "mètode"

o d'entendre l'educació física a través de les

publicacions esportives.

En aquesta època, la bibliografia estran

gera serví per difondre nous coneixe

ments propers a les ciències positives, i
cobrir l'escassetat científica dels autors

espanyols. Arran de les dades obtingu

des, aquesta aportació se situava al vol

tant d'un 25% de la difusió total de les

obres.

En la tipologia dels llibres publicats, hi desta

caven les aplicacions escolars (AE): llibres

Resultats

• La reivindicació escolar de l'educació

física.

• La formació del professorat.

• L'educació física en la dona,

• L'educació física i l'Església,

• L'educació fislca en les corrents polítI

ques d'esquerres,

• El concepte de gimnàstica i educació fí

sica,

El repertori bibliogràfic o catàleg d'obres

que hem elaborat sobre l'activitat física i

l'esport des de 1800 a 1939, és una aproxi

mació j, per tant. s'ha de tenir en compte

que és incomplet i provisional.

La recerca en fons documentals (arxius, bi

blioteques, hemeroteques, etc,) ha de con

tinuar en futures investigacions. a fi i efecte

de poder aconseguir un catàleg més com

plet.

De tota manera, pensem que, a partir

d'aquesta mostra bibliogràfica, ja és possible

analitzar agrans trets el curs de la història de

l'activitat física i l'esport, De tota manera, si

es realitzessin investigacions temàtiques

amb més rigor, caldria una més important

anàlisi i reflexió dels documents de la que

hem fet aquí.

Els centres documentals més importants

-fons històrics- de l'activitat física i

l'esport, estan situats a Madrid I Barcelo

na: Biblioteca Nacional. Biblioteca del

Consejo Superior de Deportes -Instituto

Nacional de Educación Fisica de Madrid-,

Biblioteca de la Direcció General de

l'Esport de la Generalitat de Catalunya. i

Biblioteca de Catalunya.

Com a principals aportacions bibliogràfi

ques de l'època. cal destacar pel gran valor

que tenen avuI dia les onginals, sorprenents

i erudites obres de Rufino Blanco Biblio
grafia General de lo Educoción FIsico,
1927, j el Católogo de Gimnosio de Co

lón (1910) d'Amadeu L1averias i Antoni Pa

lau, de 1935, sense les quals aquesta inves

tigació i altres haurien estat més difícils i la

borioses,

La producció editorial a l'Estat espanyol no

es pot considerar significativa fins al període

EducaCIÓ fÍ5lCa , EsportS (59) (11-20)



TI(4%) TIP \14%)

42%

Grl!fie;. (;eQgrt!fifl da les Qbres jJublicfldes fi ¡¡Spfll~1'11

da J800 1i 1939.

BALlus JULI. R, (1988). "La biblioteca Los sports'·.

Apunts. Educoció Físico ; Esports. núm, 52.

pàg. 109-113,

BETANCOR M. A. ¡VILlANOU. c. (1995), Histo

r;o de lo educocíón fís;co y el deporte o tro

vés de los lexfos. Barcelona: UPGC-PPU,

SA

CAMBEIRO MARTíNEZ. Juan (1997), El proceso

de insfiluciono/izoción de lo educoci6n fisi,

ca en lo Espoño contemporÓneo. TeSI doc

toral Univer"iltat de Barcelona,

DIVERSOS AUTORS (1997), Possot i present de

l'educoció físico o Borcelono, Ajuntament

de Barcelona.

FERNÀNDEZ NARfS, Sevenno (1993), Lo edu,

cocíón físico en el sistemo educotivo es

poñol: Lo formoción del prolesorodo.

Monografia esport. Univers~lat de Gra

nada.

MARTINEZ NAVARRO, Anastasio (1997), Lo

educoción físico escolor en Espoño. Hi,

fos históricos. UniverSItat Complutense de

Madrid.

PIERNAVIEJA DEL Pozo, Mlguel (1962), "Antece

dentes histórico legales de la Educación Ffsica

en España", Rev. Otius, oltius, lortius. Ma

dnd.

PASTOR PRADlllO. José Luis (1997), El espocio

profestonol de lo educoción Físico en

Españo: génesis y lormoción (1883

)961). Universitat d'Aicala.

PUJADES. Xavier I SANTACANA. Carles (1992),

Història iHus/rodo de l'esport o Cotolunyo.

Columna. Diputació de Barcelona.

Cló del nostre catàleg facilrtarà, sense cap

mena de dubte, posteriors InvestigaCions

que completaran la trama històrica del què

va passar (16),

Bibliografta

La investigació ens ha propiciat una apro

ximació al complex entramat del marc

conceptual de l'activitat física i l'esport a

l'Estat espanyol. Un marc en el qual s'u

neixen, al costat de les pràctiques

pròpies, els esdeveniments polítics, la cul

tura. les ciències i el pensament. Hem po

gut retrocedir als seus orígens I hem

comprès el difícil procés que suposà per a

un grup d'homes entusiastes i alguns eru

dits intel'lectuals i filàntrops, el fet que,

des de diferents camps (hlglènico-mèdic,

militar i pedagògic) tractaren de legitimar

la instauració plena de l'activitat física en el

camp social.

Per això hem utilitzat les fonts documentals,

un rastre perdut en el temps. La incorpora-

Conclusions

van estar a la venda. Aquests obres reflec

tien la novetat que suposava l'educació físi

ca per a l'època, ja que creiem, atès que no

van ser editades totes, que aquestes con

ferènCies deurien ser molt més nombroses

del que imaginem.

La majoria de les obres van ser publicades

a Madrid i Barcelona. La producció edito

nal barcelonina destaca a partir de la sego

na dècada del segle xx, amb la difusió de

publicacions especialment esportives.

Aquest canvi de tendència fou degut a la

major Implantació de l'esport a Catalunya.

Per causa d'aquesta més gran aportació,

hem de destacar la coHecció de 21 títols

de la "Biblioteca Los Sports", de l'editorial

Sintes, que va ser dirigida per Josep Elias I

Juncosa ( IS).

19%

AE (24%)

o Altres

NC (16%)

• Barcelona

V(lO%)

tructura i contingut. tots eren molt sem

blants I presentaven poques novetats didàc

uques.

Les obres de gimnàstica domèstica o civil i

que hem classificat en el grup de tractats

teòrico-pràctics (TIP). no pensem que

tinguessin gaire acceptació popular, a ex
cepció de Salud, Fuerza y Bel/ezo por

medio de lo gimnos;a sueca, del Dr.

Saimbraum, que hagués pogut aconseguir

un tiratge de més de 50.000 exemplars,

entre 1912 I 1939.

Té un especial interès la publicació de mol

tes ponènCies de congressos, dISCUrsos,

etc. (CC) que es van publicar i que, a més,

Gràfic 4. f!duCilci6jisicll li f!.ï>OJlYfI (1800,1939): li·
}ln/ngifl dels llibres publica/•.

o Madrid

39%

OM 110%)

(15) R. BaJ'us.juli: 'la biblIOteca Los spon.s'. Rev. Apunts d' fducoe,ó Físico I Esports 1998, núm, 52. pàg. 109·113.
(16) l'extensló del caIàleg Impedeix la seva plJbllCaOÓ en aquesta revista. És dipOOtan del Calàleg l'INEF-UdL i la seva consulta pot fer-se amb l'aulontzacló de l'auior.
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Estratègies per augmentar el temps de pràctica
motriu en les classes d'educació física escolar

Resum

José Angel Olmedo Ramos
Ui(,l'lIl'io/ l'li Er/I{('lll'ió PisiNI

1>1'O(I'S801' d'I'1I8ell//0 11/1'11/ ser'/llldlll'i

EII/I'elllldol' slJp('I'iol' de Na/ació

EII/I'I'1I0r/OI' I/ariolllll d'HIlI/dbo/

Paraules clau

temps de pràctica, educació física, compromís motor

Abstract

The ana/ysis of daily practise shows up the small amount of
time on which a student can count to practice and reach the
desired goa/s, This article attempts to present a series of ways
and means that he/p a physica/ education teacher to /essen the
time dedicated to the presentation and organisation of the
c/assroom activities, with the idea of scraping together a few
minutes in benefit of practice time, essential for learning, For
this, and revising some of the more important library sources
that touch on the subject, the different times that exist in the
physical education session are analysed and the actions and
variables that can take away minutes in motor practise time are
studied. Finally, a series of schemes and methodological
recourses in relation with the different sections of the content
of the curriculum are presented that allow the teachers to
dedicate more time to learning tasks.

L'anàlisi de la pràctica diària mostra els escassos minuts amb què

compte l'alumne per practicar i poder aconseguir els objectius

marcats. Aquest article tracta de presentar una sèrie de recursos

i estratègies que ajudin el professor d'educació física a reduir el

temps dedicat a la presentació i organització de les activitats que

es proposen a classe, amb la finalitat d'esgarrapar minuts en be

nefici del temps de pràctica, essencial per a l'aprenentatge. Per

això, i en revisar algunes de les més destacades fonts bibliogràfi

ques que tracten sobre el tema, s'analitzen els diferents temps

que existeixen en la sessió d'educació física i s'estudien les ac

cions i variables que poden restar minuts al temps de la pràctica

motriu. Finalment, es presenten una sèrie d'estratègies i recur

sos metodològics en relació amb els diferents blocs del contingut

del currículum que permeten als professors dedicar més temps a

les tasques d'aprenentatge.

Introducció

Només cal pensar un moment sobre l'ensenyament de l'educació

física a nivell escolar, per observar que, freqüentment, les classes

comencen amb retard o acaben abans de temps; que s'empra mas

sa temps en l'explicació i presentació de les tasques i dels aspectes

organitzatius de la classe; que els torns d'espera dels alumnes

s'allarguen excessivament: que el ritme de les classes acostuma a

ser lent i discontinu, i que l'alt grau de complexitat d'algunes de les

activitats que es proposen, ofereix poques oportunitats per aconse

guir-les.

Totes les circumstàncies anteriors no fan més que restar minuts a

un temps de pràctica motriu imprescindible per tal que els alumnes

practiquin les tasques d'aprenentatge i aconsegueixin els objectius

programats. Tal i com exposa Siedentop (1998, pàg, 51 )"/'alumne

necessita procticar per aprendre", Per tant, la metodologia que

s'utilitzi i l'organització del grup de classe, han de ser suficientment

participatives com per aconseguir el màxim temps de pràctica per

part dels alumnes,

22 Educació Física, Esports (59) (22-30)



Donada la gran ~mitaci6 de temps que té 

l'educació flSica a nivell escolar (assignació 

de dUe5 hores setmanals de classe) i sent 

conscients que la gran quantitat d'ob

jectiUS, continguts i directrius didàctiques 

poden resultar un xic desproporcionades i 

poc realistes per a tan poc temps. el pro

fessor té la necessitat d'aprofrtar aqUe5t 

temps de classe de manera que s'ofereIXI 

als alumnes el màxim possible de participa

ció activa, 

temps que el professor inverteix en explicar 

les activitats o en Of"gaMzar el material, El 

cost temporal d'aquest conjunt d'accions, 

haurà de ser sostret del "Temps útil" per tal 

d'obtenir el que s'anomena "temps dispo

nible per a la pràCtica". 

Suposem per un moment que de 7 activi

tats programades ¡ proposades es fan servir 

4 mll1uts en presentar (exp/icoció, orgo

nitzoció) cadascuna d'elles. ~s a dir, 28 mi

nuts que es "perden" en portar a terme les 

operacions anteriors. la resta de temps. en 

TEMPS ÚTIL. 

TEMPS DE PROGRAMA 

aquest cas concret 22 minuts. és el temps Gràfic J, El$ /em{lS1!rI la ses:d6 tI«IUClJd6 foica. 

Els temps en la sessió 
d 'educació ftsica 

di~ible amb què compte l'alumne per 

practicar. 

Posterionnent. a cada activitat p!'oposada, 

DesdelTempsTotalquetéenelprograma no tots els alumnes es trobl!n contínua-

una classe normal d'Educació Física, fIllS al 

Temps Real que es dedica a la tasca concre

ta , hi ha una degradació o reducció de 

temps que podem representar en les se

güents S categories. (Vegeu Gràfic I.) 

En analitzar detingudament els Temps que 

coeXisteixen en una sessIÓ d'Educació 

Fislca, podem constatar que ~ "Temps de 

compromís motor" o de pràctica motriu i 
ac\IvItat d'un alumne, pot ser. realment, 

molt pobre. 

Imaginem per un rnstant una sessió d'una 

hora de duracIÓ real (temps de progra

ma). Aquest temps total i inalterable i assig

nat per l'AdministraCIÓ i/o els poders públics 

corre5ponents. pot escurçar-se espectacu

larment si li re5tem cadascun dels temps 

que conflueixen en una sessIÓ normal 

d'EducaCIÓ FisKa. 

ja que els alvrmes empren un temps en ac

cedir a la nstaHaclÓ (gImnàs, pISta poIieos

porttva. piscina ... ) i posterionnent. en can
Vlar·se. la suposada I teòrica hora de 60 !TM

nulS pot quedar reduïda a 50 minuts reals 

de classe. ~s a dir. les accions anteriors dels 

alumnes -consumeixen" un temps que ha 

de ser restat del temps oficial de programa. 

Per tant. el temps des que el p!'Ofe5SOf co

mença fins que acaba la sesSIÓ de classe, és 

el que s'anomena "temps útil o temps fun 

ciona!"' . 

Un cop SItuats en el "Temps funciono/", 

hem de ten .. en compte. a contJnuaa6, el 

ment en moviment. En moltes ocaSIOnS 

han de suportar torns d'espera massa Iargs. 

amb la qual cosa el "temps de pràctica 

motriu" real, de "compromls motOl""" 

(Piéron, 1988) o segons Siedentop (1988), 

"temps d'engatjament, treball motor o 

temps actiu" . queda molt redul!.. Per 

aquest mateix autor. aquest temps ra re

ferència als "moments que els alumnes 

eston físicoment octius duront les tos· 

ques d'oprenentotge, però sense quo/i. 

tot en les seves respostes". 

Finalment, i donat que no sempre els mo
Viments i accions dels alumnes s'elXa

minen cap a l'adquisició dels aprenentat

ges esperats, hem de parlar de "temps 

e mprat en la tasca" (Piéron, 1988. 1992). 

"temps d'engatjament motor produc

t iu" o "temps d 'aprenentatge motor" 

(Siedentop. 1988), quan el "temps de 

compromís malar" està directament re· 

Iacionat amb els objectius de la sessió im

partida. ~ a dir. aquest temps es caracte

nUa per un bon Index d'assoliment ¡ està 

fortament associat a 1e5 adquisicions en 

aprenentatge. 

T enin! en compte el què hem dit fins ara. 

ens adonem que no es disposa de tant de 

temps com en principi hom podia pensar. 

Tal com argumenta el professor Piéron 

(1992), hi ha estudis on es constata que el 

Temps de pràctica o octivitot motriu no 

represento més d'un 30 % del Temps úlil. 

Edua<06 FIK.o , Ei¡lO<U (U ) (l2.lO) 

~ a dir, els alumnes disposen de I S minuts 

reals de pràctica a partir de SO minuts de 

Temps funcional . 

Per la seva banda. Tinning ( 1992, pàgs. 

86-87). revela una sèrie de xifres provi

nents de la investigació descriptiva porta

da a terme en diferents països, que mani

festa que"( ... ) els nois romonen en les 

closses d'educació flsico prop del 

28% del seu temps de closse mentre 

esperen que possi alguna cosa (espe· 

ren en filo, que els toqui el torn, que 

portin el materiol, etc). Fins o un 20 % 

el passen en tosques organitzatives, 

( .. .) prop del 20 % del seu temps de 

classe rebent informació per port del 

professor, (. .. ) i només prop del 25 % 
del temps l'empren en octivitot física 

reol". 

Aquests valors tan baixos ens fan reflex.oonar 

Óla a dia i exigeixen que s'intenti CefGlf s0-

lucions per augmentar al màxim cadascun 

dels temps antenorment estudiats. 

Tenint present per una banda els estudis i 

investigacions que sobre el lema han dut a 

terme autors com Piéron (1988, 1992). 

Siedentop (1991, 1998) i Tinning (1992). i. 
d'altra banda, les dades i reflexions que so
bre la pràctx:a aporta l'experiència diària 

d'anys de docència, podriem dir que els 

percentatges més adequats per a cadascun 

dels temps en què es dÏVldeix una classe 

d'Educació FÍSICa escolar. són elsquea con-

apunts 23 



2.J 

Minuta fUla ... C ...... 

Tempri de progmma SOmln 

Temps util funcional 
no< aI80 % 

.. 48-50 min 
del tempS de programa 

Temps dl$ponible 
per a la pràctica 

entre al 70-80 % 
del temps irtíl 

_35-40 min 

Temps de compromls 

motor o de prèctica 

entre el 50-60 % 
del temps disponible 

per a la pràctica 
... 20-24 min 

Temps emprat 
en la pràctica 

> .1 70 % del temps 
de c;ompromls motor 

_ 14_16min 

Taula I. Percenldtges òptims deIJ diferents lempsde la sessió ¡ la set'a amne.oo amb els 

m;nu/s reals de c/ass#. 

tinuació es mostren en la taula següent 

(vegeu Taula I .) 

Estratègies per optimitzar 
els diferents temps 
de la sessió d 'Educació Física 

Temps de Programa 

Tal com s'ha exposat anteriorment, aquest 

temps és imposat al professor d'educació 

física per l'Administració corresponent i 
poca cosa pot fer per millorar-lo i augmen

tar-lo. 

Temps "tU o juncional 

Segoos Piéroo (1988. 1992), el temps que 

l'alumne passa al gimnàs o a la pista polies

portiva pot quedar més redu'll del normal 

degut a: 

a) La manca de motivació i escàs rneres 
dels ak.rnnes per les activitats proposa
des VO practicades 

b) L'excesstu temps de permanència als 

..-.. 
e) La ~ durada de la Mi"Ia ad

moniwativa de passar Uosta. 

Proposem. per tant, per augmentar i opti

mitzar aquest temps. els següents recursos i 

estratègies: 

apunts 

" Començar la classe a la seva hora i sen

se retard . 

" Exigir rapidesa a l'hora de canviar-se i 

evitar tant com es pugui les conyerses 

"inútils- al vestidor. 

" Conscienciar els alumnes de l'escàs 

temps del que es disposa per practicar, i 

exigir rapidesa a l'hora d'accedir a la ins

taHaci6 i també puntualitat a les ses

sions de classe. 

" Ser capaç de reunir els alumnes en un 

mínim de temps a l'Inici de la sessió. 

" Motivar tant com sigui possible els 

alumnes cap a les activitats i continguts 

que es desenyoluparan. 

" No cal passar sempre llista abans de 

l'inici de la sessi6. L'assistència podem 

controlar-la mentre els alumnes escal

fen o durant el decurs de la classe. T am

bé podem escurçar aquest tràmit admi

nistratiu en passar llista justament abans 

de finalitzar la sessió, és a dir, durant la 

fase de tomada a la calma. 

,/ Evitar que la sessió de classe comenci 

sense cap informació prèvia i procurar 

que els alumnes no comencin a practi

car sense saber què han de fer . 

" Ser capaç de relacionar els nous contin

guts i activitats amb altres que l'alumne 

ja coneix o ha practicat en sessions, uni

tats o cursos anteriors. 

" Sempre que sigui possible, intentar pre

sentar els continguts mitjançant jocs o 
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formes jugades en comptes de plantejar 

execucions analít iques descontextualit

zades. 

" Finalitzar les actiyitats proposades abans 

que aparegui el cansament o l'ayor

riment. 

,/ Establir una continuïtat en la progra

mació i informar constantment els 

alumnes sobre les diferents unitats 

didàctiques que la componen, de ta l 

manera que coneguin en qualsevol 

moment i abans d 'assistir a classe, e l 

tipUS de contingut i les activitats que 

practicaran. 

" Convocar una reuni6 al final de la sessi6 

per tal de resumir els aspectes més im

portants que s'hi han tractat i procurar 

argumentar el que s'ha fet en relació 

amb els objectius didàctics de la unitat. 

mentre s'anuncia i es presenta e l tema 

de la pròxima classe. 

" Estimular la participació a trayés de 

feedbock indfviduals o d irigits al grup

classe, 

" Tenir en compte la pròpia situacIÓ es

pacial del professor, ja que al seu yoltant 

sempre es produeix una major partici

pació. 

Temps disponible 
per a a la pràctica 

Igual que en l'apartatantenor, per al profes

sor Piéronles accions que poden restar mi

nuts al Temps Funcional i influir-hi negativa

ment són: 

a) La duraCIÓ de ~ prestacIÓ de les adi

llitats, 
b) l'elevat temps de tranSICió i orgarVtzac.:. 

entre una activitat i IJna altra. 

En relació amb aquestes sessions, Tlnning 

(1992, pàg. 87) expressa que els professors 

d'educació física"(' . .} és proboble que 

passin prop del 20 % del seu temps en 

organitzar la closse (o sigui, donan t ins

truccions, organitzant)" i "( . .. ) prop del 

30% del seu temps ins truei)(en (donont 

informoci6 o lo classe sobre l'activitat fí
sica en sí)". 



Segons Piéron (1988. pàg 110). el temps una sè:ne de recur;os I estratègIeS didàctJ-

de presentaci6 de les activitats no hauria de 
sobrepassar el I S % del temps útil. 

Durant les classes d'Educació Física escolar, 

e ls alumnes passen massa temps rebent In· 

formació i/o descripcions d'habilitats I des· 

treses motnus per part de ls seus profes· 

sors, Segons Siedentop (1998), dechqU\!n 

massa temps a parlar amb els seus grups i 
perden així "ocasions precioses" d',m

plicar-los activament en la matèria que 
s'mpartelX. A més, aquestes InfOl1T\aClOl'lS 

són massa extenses, complicades I excessi

vament tecnicistes. 

ques a l'abast de tots els professionals per 

tal que el Temps del que es disposa per 

practicar, s'ajusti als percentatges òptims de 

pràctica. (Gràfics 2 13.) 

E" ,."lMw amb la lWu",anHxpllc.n6 
Ik Iu MtI,,,,.ts j'asq .. tts: 

"(I(urmm niur: 

)l "D&ur;os" llargs. 

)l L·utilització d'una terrrunologia exCesSI

vament tècmca i complicada. 

)l Imprecisions que puguin crear dubtes. 

)l Parlar massa ràpid. 

D'a ltra banda, cal tenir en compte el que )l Parlar en veu baixa i utilitzar un to mon6-

ton, 

)l No acompanyar l'explicació verbal amb 

la demostració, 

TEMPS EMPRAT 
a la TASCA '" 
'" 

U;,;. ' " '. 
: / : , , 

'. : 

........... . / 

50' 

s'anomena Temps d'orgonitloció, és a 

dir, aquella dimenSIÓ temporal on 110 es 

dona informació, on no hi ha demostra

cions " per tant, on no hi ha pràctICa. 
Aquest temps, tal i com exposa S,edentop 

(1998, p 122) "(n)o ofereix oportunitats 
per o que l'estudiant aprengui lo mo

tèrio", % ÓPTlMS de TEMPS 

El temps que passa des que el professor 

emet un senyal per tal de reunir els alumnes 

i fins que aquests tomen al seu Hoc de 

pràctKa per iniciar l'activitat, i el temps que 

hom tarda en organitzar el material o el 

temps que s'empra en formar eqUips, no 

consumeIXen, aparentment. massa temps 

de pràcbca, però si ~em tots els perío· 

des d'orgonitloció que poden el(lS\lr en 

una classe d'Educació Física, ens adonarem 

de la quantitat de temps que all(ò suposa, 

D'a ltra banda, e ls comportaments desviats i 

els problemes de disciplina és més proba

ble que succeeil<in durant el temps d'or

gonitloci6 de les activitats que durant la 
pròpia pràctica (Siedentop, 1998), 

Malgrat ser consoents de la difICUltat que 
comporta organitzar eficaçment lM""Ia classe 

d'EducacIÓ FísICa, ja que els espais són am

ples i oberts I els alumnes són en continu 

moviment. és necessari reduir el temps de

dicat a l'organització no només perquè 

"(. .. ) proporciono un moior temps 

d'aprenentatge, sinó perquè ~( ... ) re

duei1f lo probabilitat de conductes irre

gulars -. (Sledentop. 1998. pàg, 122). 

Por tant, segons hem el(posat abans, hau

rem d'lI'Itentar paHiar les dues accions ~)(
posades anteriorment. Per a!I(Ò, utlliUarem 

Temps Útil o Funcional 

Temps de Pràctica 

)l Que els aI\JIflYleS s'ubiquin darrera ~I 

profffiO<, 

)l Que el professor se sitUí més baix que 

els alumnes. 

)l Situar el grup-classe de cara al sol, en 

!Tont d'una altra classe, etc., fets que pu

guin provocar contínues distracoons i in

terferènoes. 

Ptr unt, llaUIÍffiI d'nfolçar-IIM fn: 

./ Captar ràpidament l'atencIÓ de l'alumne. 

Tal com argumenta Magí. (1987), es-

Temps disponible pet .1. pnlictica 

Temps emprel en la lasca 

mentat per Ru,l (1994, pàg 173) -un 

dels elements essencials de l'ense

nyament esportiu i de le s habilitats 

motrius, és captar l'a tenció dels 
alumnes, ;0 que per molt bones ins· 

truccions que es donin, si l'esportis ta 
no les atén, no padró realitzar les ho
hi/itots ob;ecte de l'ensenyament". 

./ Üfganitzar i dISposar espeoalment els 

alumnes d'una forma adequada per tal 
que les informaoons siguin VIStes, escol

tades per tots , 

apunts 

50' 
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,/ Remarcar l'essencial. És a dir, ressaltar 

certes InformacIOns amb relacIó a al

tres I donar importància al més signifi
catiU, 

,/ R«:ordar que la novetat, la sorpresa I la 

complexitat són trets mportants que 
han de tenir les Informacons per tal que 
captin l'atencIÓ dels allXTlI"IeS (Ruiz, 
1994), 

,/ Realitzar la presentacIÓ dels continguts 

d'una manera clara, concisa, simple, 

dinàmka i adequada al nIVell de com

prensió dels alumnes, 

,/ CanViar d'exercici, de JOC o d'activitat 

abans que aparegui el cansament o 

l'aVO!'riment. Segons Piéron (1988), una 

de les principals causes de l'aparició de 

problemes de disciplina i de comporta

ments inadequats a les classes, acostu

men a ser les llargues explicacions del 

profesSO!", 
,/ • ( .. ) conèixer lo capacitat funcionol 

lingUístico de l'aprenent ( ... ). Si -el 

pro(esSO!"- no coneix el vocabulari 

que l'aprenent és capaç d'entendre, 

pal coure en l'error de donar inslrvc

cions o fer correccions totolment in

comprensibles per o el/". (Riera, 1994, 

p.lg. 96.) 

,/ Establir un dlma d'afectMtat positiva a la 

dasse (Piéron, 1988). 

,/ Proposar ¡ dur a terme, a la part inic¡¡) o 

preparatona de la classe, JOCS fàcils i de 

poca complexitat (organitzativa i regla

mentàna), que contribueixin a entrar en 

acció el més ràpidament possible, Tal i 

com argumenta el profesSO!" Piéron 

(1988a, pàg 49) "se seleccionaran 

sèries d'exercicis lleugers i coneguIs, 

que no necessitin moltes explicocions 

i es puguin reolitzar omb uno mínimo 

interrupció entre ells ". 

,/ IniCiar la sessió amb un joc proposat pels 

propiS alumnes I acceptat per la majona 

de la classe. 

,/ Enllaçar o relacionar l'explICaCió amb la 

demostració. Atès que, en moltes oca

SIOI"IS, és més fàd comprendre alguna 

cosa que es veu, hem de fer serw la de

mostracIÓ combinada JUf'ltament amb 
l'explicació de les aaivitats i tasques. Tal i 

com diu Riera (1994, pàg 119)"( ... ), lo 

apunt. 

demostroció s'acompanyarà amb ex

plicacions verbals, gràfiques o tex
luo/s .• 

,/ Remarcar. abans de la demostració. els 

aspectes més Importants en els quals v0-

lem que els nostres alumnes es roon, ¡a 

que "( ... ), en moltes ocasions l'opre

nen/ no pol prestor olenció o lo lo/oli

Iol d'elements que el professor consi

dero imprescindibles, especiolmenl 

quan lo tosco és complexo i s'executo 
o uno velocilol elevada ", (Riera, 1994. 

pàg. 118.) 

,/ Iniciar ràpidament les actNitats i tasques 

proposades i amb un senyal predetermi

nat. sense fer una pausa massa llarga 

després de cada explicacIÓ. 

,/ Escurçar les explicacions quan es detec

ti que disminueix. l'ater.ció dels alum

o." 
,/ CerCIOW-se, desp!'és de ('explicaci6, 

Que tots els alt.rnneS l'han captada I 

compresa, ¡ (er algi.xla. pregunta sobre la 

nf0rmad6 tramesa. (Ruiz. 1994, pàg. 
192), 

,/ Passar ràpidamern de la remlÓ a 

l'activitat. 

!l,"" fI . f 'O'"lRtfllz« 1ó 
u f 'Rr t/dUll 

Segons TIfIOIng (1992. pàg. 87), "( ... ) Els 

nois passen fins o un 20 % del seu 

lemps en tosques organitzatives, Per 

exemple, escollir equip, moure's d'un 

COslolo l'altre, o bé orgonitzor-se perol. 

guno pròctico", 

Per la seva banda, Costello i laubach 

(1978. pàg. 18), esmentats per Siedentop 

(1998, pàg 64), afirmen que moltes vega
des "lo manco d'habilita t organitzativa 

dels professors ( ... } conlribueix ol gran 

percenlotge de lemps en què els alum

nes esperen . 

Intfllurtm ",ur: 

~ Transportar I coHocar el matenal neces

san mentre els alurTV'IeS miren. 

~ CanvIar contínuament el tipus d'agru" 

pament dels alul"lll'leS. 

~ "Imprecisions en l'emplaçament o el 

desplaçament del moleriol. " 

E_oc'" f ;,.ç. I h po,,, (st) (21.lO) 

~ "Canvi de l'orgonitzoció o de mate

riola coda nou exercici. " 

~ "( ... ) Uno llarga filo d'espero dorrero 

d'un moteix aparell. " 

~ "( ... ) Pouso mosso llarga entre lo pre

paroció i el nucli de /o sessió. " 

~ "Explicacions excessiva menI sofis/i, 

cades". 

(Florence, 1991.pàg 1]9.) 

Pf( UlIt, If¡CUltm df: 

,/ Mantenir a les classes una acurada orga

nItZació. 
,/ Fer participar els alumnes en l'organit

zació de les activitats i jocs Que es propo

Sin a classe. 

,/ Implicar els alumnes en la col'locació i 

ordenació del matenal abans i després 

de la sessió, El professor ha d'aprofitar 

l'ajuda dels alumnes i ensenyar-los a 

transportar, col·lacar, muntar I reco

llir els aparells ¡ equipaments de forma 
autònoma ¡ organitzada. D'aquesta 

manera, tindrà una funció de SUpervi

sor ¡ ajudarà alli on caigUI, o bé quan 

els aparells siguin massa grans I pe

sants. 

,/ Sempre que sigui possible, distribulf els 

alumnes en l'espai, en la mateixa forma

CIÓ Que tindrà posteriorment l'actMtat o 
el joc. De tal manera que, quan finalitzi la 

descnpció i l'explicacIÓ, pugui iniClar"se 

ràpidament sense que els alumnes es 

distreguin, 

,/ Aprofitar al màxim tot el material i l'espai 

disponible_ 

,/ oistribui, el matenal després d'explicar 

el joc o l'activitat, ja que el seu lliurament 

antICipat pot distreure l'atenci6 dels 

alumnes. 

,/ Procurar que l'evolució dels agru

paments dels alumnes SigUI coherent. 

És a dir, passar de parelles a grups de 
..., ode tnos a grups. de 6, 9 .. I evitar, 

per exemple, passar de grups de 

5 alumnes a tnos, o canviar continua

ment de tnos a parelles o de parelles a 

tnos. 

,/ En relació amb el punt antenor-, tractar 

de mantenir durant tota la sessió una es· 

tructura semblant respecte a la distribu-



ció i organització dels alumnes (parelles, 

grups, equips ... ) . 

.,t' Dissenyar la sessió i respectar una unitat i 
estabil itat d'organització material. 

.,t' Establ ir una sèrie de normes i regies 

bàsiques de comportament que s'hagin 

de respectar i adoptar en les diferents si 

tuacions de la classe (en l'organització de 

l'activitat. en el repartiment del material. 

en la seva col·locació ... ). 

.,t' A m és, crear un sistema de senyals efi 

caç per atraure ràpidament l'atenció 

dels alumnes, per reunir-los, per iniciar 

l'actlvitat, etc. ts a dir, "ensenyor els 

senyals per copIar l'olenció, reu

nir-se i dispersar-se" (Siedentop, 

1998, pàg.1 26.) 

Temps de compromís motor 
( temps d 'aprenentatge) 

Parlar del temps de compromís motor és 

referir -se al temps que l'alumne dedica a la 

pràctica de les activitats fïsiques durant la 

classe. 

La majoria dels estudis duts a terme so

bre el temps de compromís motor dels 

alum nes esmentats per Piéron (1988a , 

pàg. I 12), mostren que aquest temps se 

sitúa prop del 30 % del temps útil. És a 

dir, q ue dels aproximadament 50 mi

nuts que els alum nes passen en el lloc 

de la pràct ica, només I 5 fan act ivitat 

motriU. 

Evidentment, els alum nes no poden estar 

actius i en moviment durant tota la sessió. 

Hi ha moments en què es necessita despla

çar el material, variar l'organització dels 

alum nes per a portar a terme una nova tas

ca. joc o activitat. o bé donar informació i 

instruccions de direcció, 

D 'alt ra banda, també cal tenir present que 

els alumnes necessiten perlodes de recupe

ració i descans al llarg de la classe, En 

l'aspecte fislO1ògic, és necessari alternar es

forços intensos amb perooes de recupera

ció activa o moments de relativa calma. 

(Gràfic 4 .) 

PROFESSOR 

l' • 

Gr~fic 4. 

ALUMNE 

• PA08lEMIES DE 
DO$COPUNA. 

.~ fMI1CIPIIC1ó . 

Temps de compromís motor i blocs de contingut 

BLOC DE CONOICIÓ flslCA 

EVITAR .. . 

X Plantejar les sessions com si fossin 
entrenaments esportius. 

X Començar sempre la S8Ssi6da la m;¡

teixa manera (per exemple, donar vol

tes el pell o el glmnas). 

X Plante¡ar objectius en tefTTIes de ren_ 
diment quantitatiu 

1 Dissenyar sessions amb messa inter
vals de psusa. 

1 Abusar de la utilització d'exercicis 
mott analltk:s d'e~ecució purament 
mecànica. 

1 Desenvolupar activitats massa inten
ses que ptJ¡¡uin resultar extenuants. 

X Repetir per repetir e~ercicis ¡ tasques, 
ja que pOrta a ls monotonis i a 
l'avorriment. 

Edu<0<06 Fi"",~, Eopo<t, 1st) (n·JOI 

TRACTAR DE ... 

.,t' ImpUcar els alumnes en la programa
ció I desenvolupament de la seva 
pròpie condició f(sica 

.,t' Dosslficar raonablement les cMre-.. 
¡¡ues, ajustant-les al nivejl de desen
volupament I al moment evolutiu dels 
alumnes, aix! com al seu grau de con
dició fisica. 

./ Dissenyar activitats que motivin. 

.,t' PrapanIr i disposar amb temps suficient 

el materiallJ.HI s'ha de fer servir. 

.,t'Utilitzar el treball en circuit, ja que sis 
exercicis poden ser variats I existeix 
Individualització de l'esforç (cada 
alumne treballe segons les sevas 

possibilite/s). 

.,t' Valorar constantment l'esforç i el tre
ball a les dasses. 

.,t'Establir fites que els alumnes puguin 
assolir. 

.,t'Efectuar grups de nivell a ls dasse. 

.,t' Asseg....-ar una continuïtat en la succes
sió de les tasques, reagrupant-les se
gons la forma de In!ban: individual, per 

parelles. sots-grups. equips ... 

.,t' Plantejar el trebal l de condició física 
amb música. 

.,t'Utilitzar material divers, senzill i que 
motivi. 

apunts :li 



BLOC DE QUAUTATS MOTRIUS 

EVITAR ... 

)( Planlejar activitals I tasques 
moR complexes respecte al ni· 
vell d·exe-cuCÍÓ dels alumnes. 
ja que s·hi perd molt temps. 

)( RepetiOons mecàniques d'e

xerdcis per evitar raparic:i6 del 
cansament i I"avorriment. així 
com els problemes de compor
tamentl dtsdplina que tot això 

"""""'. 
)( Exercicis molt analltics amb 

llargues files d·espera. 

)( L'especíalittaci6 en poques 
activitatS coocretes. 

)( Oblidar el caràcter lúdic de les 

activitats I d·exploraci6 de no
ves possibilitats. 

)( Tasques molt perillOses O que 
provoquin una certa por a 
dur-les a terme. 

)( Absència d·ajudes o insur~ 

ciència d'indicacions precises 

sobre l'exe-cució qu~ provo
quin la inhibició en les exe-cu

cions. 

)( Dissenyar sessions amb mas

sa intervals de pausa. 

)( Plantejar exercicis , tasques I 

activitats amb execuc;ons 
consecutives per part dals 
alum nas. 

)( Ressallar només les laltes I 

delec1es dels alumnes. 

TRACTAROE .. 

./' Disposar de material sufICient 
d·acord amb el oombre d·a

lumnes. 

./' Animar constantment, ser 

dinèmic i actiu. 

./' Utililuu variants d·un mateix 
e_ercid. 

./' Evolucionar pe!" Iol respai I do
nar Informació (correccions I 

consignes) sobre I"axecució. 

./' Proposar activitats i tasques 

adaptades al nivell de cada 
gl"\Jp-dassa. 

./' Plantejar exercicis I taSQlJes 
amb dflerents nivells de djfj

cullal pel que fa a la S6va reso
lució. per tal que. d·aquasla 
manera. tots els alumnes pu
guin tenir la possibil~at de 
practicar, Independentmenl 
del seu nivell d·execució. 

./' Permetre I"assoliment d·un 
cart grau d·è_~ en les activitats 

per tal d·assegurar una bof1a 
motivació. 

./' Valorar la dificultal objectiva 

de les tasques proposades i 
analitzar cadascun dels 3 me

canismes (perceptiu, decisori i 
executiu) Implicats en la reso
luci6 de I"habil itat motriu. 

./' P1"opk:lar aprenentatges signm. 

catiuS i relacionar I"e_pe<iènda 

dets alumnes amb els contin
guts que cal treballar. 

./' Ser capaç de translom1ar tas

ques complaxes en altres de 
més senzilles i obertes a tots 
els nivells que hi hagi en el 

gl"\Jp-dassa. 

./' Fomentar la coHaboraci6 dals 
alumnas anlra ells ("ajudas") a 

I"hora de realitzar habilitats 
gimnàstiques o tasques m0-

trius. 

./' Plantejar circu~s continus d·ha

bilitats. 011 es treballi en gl"\Jp I 

per estacions (Estapé i López. 
1008). 

./' Organltzarl'ac\iVitalde la das
se de manera que I·execució 
dels alumnes sigui simuMnia 
i/o alternativa. 

BLOC DE JOCS I ESPORTS 

EVITAR ... 

)( La utilització d·axercicis anall· 

tics ¡ poc participatius. amb 
llargues files d·espera. Ja que 
"( ... } en una classe d·ense
nyament de le tocn/ce hi ha 

molt poCa activital fisica i 
l'alumnat s·avorreiK)". (Oevls, 

1996, pèg 20). 

)( Jocs molt comple~es. on es 

necessitin explicacions mott 
llargues, organitzacions com

plicadesl regles difJcils i enre
vessades, ja que en dismi
nuei_e<1 I·interès. 

)( Explicacions llargues. monO

tones i incomprensibles. 

)( Util itzar moHs jocs diferents o 
dedicar molt de temps a un 
maleixjoc. 

)( Emprar jocs d·eliminació. 
)( Plantejar exercicis i jocs 

¡"execució dels quals es fad de 

forma consacuti~a . 

)( No diferenciar clarament els 

components de cada grup o 
equip format 

E<1ucx.6 F;..u I Eo¡x>rt< (591 (22 ·JO) 

TRACTAR DE ... 

./' Animar constantment. ser 

dinàmic I actiu . Evolucionar 
per tot respai I donar Inlor_ 
mació en to pOSitiu als alum

nes. 

./' Fer participar en els jocs lots 
els alumnes, fins I tot els més 
rebecs. més dèbi ls o amb un 
nivell més baix. 

./' Considerar els jocs preferits 

pel grup-dasse . 

./' Mostrar la distribució dels juga
dors i els seus respectius des

plaçaments durant l'explicaci6 
dels jocs compiexes i d·alta or

ganitz&ció. 

./' Seleccionar correctament els 
jocs que cal practicar. El pro
fessor haurè de tenir en 

compte: el lloc de realització 
(gimnàs. pista, parc ... ). el ni
vell de desenvolupament dels 
alumnes. et seu nivell tècnic. 

el material necessari .. 

./' E_plIcar els jocs quan es rea
Iftzin perpòmer cop. En poste

riors ocasions, cal repetir n0-

més les pòncipals regles o ac
cions fonamentats. 

./' Utilitzar els alumnes lesionats 

o e~empts corn a ajudants, i 
fer-los participar en els jocs 
segons les seves posslbílitats: 
distribució de malerial . marcat 

de pista. èrbitras o jutges. 

./' Plantejar variants d·un mateix 

joc o activitat; variar alguns 
dels seus elements es\fuctu
rals i/o canviar alguna de les 
seves reglas. 

./' Explicar ets jocs de manera 
dinàmica. breu I comprensible. 

./' Formar equips homogenis. 

Una divisió Inadequada dels 
jugadors per equips, pot fer 
perdre lïnterès cap al joc i al

terar la disciplina. Aleshores 
comencen les disputes. els 
enuigs i les protesles. 

./' UWitzar variants d·un mateix 

exercici . 

./' Proposar activitats 011 I"e_ecu

ció dets alumnes es faci de ma
nera simultània i/o aRemativil. 



BLOC O'EXPRESSIÓ CORPORAl BLOC O· ... CTMT ... TS EN El MEDI N"'TURAL 

EVIT ... R .. TRACT"'R DE •.. EY1TAR .•• TRACTAR DE ..• 

}( Crear un ambient que dificulti 
l'ev<lluci6 de les situacions 
d·expressió. 

}( Plantejar muntatges coreogrà

fics. r[tmics. gimnàstics. es
cènics .. excessivament com
plexes. 

l' Crear un dima de motivació. 
confiança i seguretat en les 
d asses. 

l'Ajustar les etapes del treball 
d·expressió a les caracteristi_ 

ques. exigèn-cies i avaluació 
del grup-classe. 

}( Plantejar situacions. activitats 

o tasques excessivament llar
gues. ja que resu ltarien poc 
motivants I provocarien que 
apareguessin l'avorriment I el 
desinterès. 

l'Animar constantment, ser 

dinàmic i actiu. Evolucionar 
per tot el terreny i donar infor
mació en to pos~iu als alum
OM. 

l' Plantejar les activitats que cal 
resoldre de manera que el 
descobriment motivi als alum

O~. 

}( Tkn;ques concretes d·exe

cució o enfocades al producte 
final. 

}( Discriminacions per sexa. 

l' Oferir una pluralitat d'activitats 
i recursos expressius del propi 

= 
l' Utili1Ulr la musica com a ele

ment motiVIldCf i com a estl
mul per incitar a l'acció i a la 
comunicació. 

}( Una imprecisa delimitació de 

respal de pràctica. a fi I efecte 
d'evitar la dispersió i els des

plaçaments innecessaris dels 
alumnes. 

l' Presentar ~s tasques en fCf

ma de jocs i/o activitats juga
des. ja que són molt més moti
vanIS i divertides. 

}( Que el procés d·agrupament 

dels alumnes repercuteixi en 
el ritme de la sessió. 

, Una imprecisa delimitació del 

temps. 

}( Que els alumnes creguin im
posades les agrupacions. 

Temps emprat e" la tasca 

l' Ser tolerant. disposat. obs.er
vado!" I animadCf de les recer
ques dels alumnes. 

l' Relacionar l'experièncla dels 
alumnes amb els continguts 
que cal tractar. 

l' Utili1Ulr I plantejar les tkni

ques de comunicació corporal 
(mim. dansa. teetre. joc 

dremètlc ... ) des d·un punt de 
vista IUdico-OOucatiu. 

l'Oferir els m~jans. supDf!s i ac

tivitats que permetin jugar. ax
perimentar i investigar. 

l' Afavorir agrupaments espon

tanis i heterogenis. 

l' Donar suport i animar les inicia

tives i propostes dels alumnes. 

El te mps dedicat a les tasques d·a

p renenta!ge és e l temps de pràctica mo

triu que està directament relacionat 

amb els object ius de la sessió. ~s a dir. 

aq ue lls minuts d uran t els quals l'alumne 

pract ica act ivitats directament relacio

nades am b la fin ali tat i objectiu/s de la 

sessió. 

l' Procurar que les activitats tasques 

proposades en la part inlcal de la ses

sió. tinguin relació amb el seu objectiu i 

propòsit específic. i abandonar la idea 

de rescalfament tradicional. inespecífic 

i desvinculat amb les activitats poste

riors. ~s a dir. els "( ... ) exercicis d'a
questa port prepo rotòrio houron de 

correspo ndre ols meconismes de 

coordina ció ¡ o l tipus d'esforç que 

s'imposi després' (Pièron . 1988a. 

pàg. 49). 

A aquest temps s·hi arriba després de les 

continues restes de minuts que s'han pro

duït en els diferents temps descrits anterior

ment. i és considerat com rúnic vertadera

ment útil per aconseguir els objectius didàc

tiCS marcats pel professor. 

Finalment. perquè aquest temps sigui signi

ficatiu. e l docent pot dur a terme les accons 

i mesures següents: 

l' Plantejar en la part final de la classe una 

activitat o joc on es practiquin els apre 

nentatges adquirits. 

./ Observar. corregir i reforçar positiva

ment les execucions dels alumnes I ani

mar-los en veu alta. 
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l' Fomentar un dima que afavo
reixi I"aprenentatge d·actituds. 

valors i normes de respecte 
cap al medi ambient. 

l' seleccionar activitats on els 

alumnes puguin participar de 
forma simulUlnia i/o alterna· 
tiva. 

l' Participar en les activitats pr0-

pOSades com un alumne més. 

l' Ublitz.ar vanants d·una ma
teixa activita1. 

l' Portar a terme una acurada Cf· 

gani1Ulció de les condicions 
de pràctica de les activitats 
que cal realitzar. 

l' Insistir en aquells jocs. activrtats i tasques 

que motivin i agradin més a la majoria dels 

alumnes. Així mateix. és recomanable in

tro:luir elements afins d'aItres activitats que 

hagin resultat motivants anteriorment. 
./ Seleccionar de manera correcta activi

tats i exercicis coherents amb la fi nalitat 

de la sessió. així com amb els objectius 

de la unitat en qüestió. 

l' Ser capaç de recoHi r propostes dels pro

pis alumnes i adequar-les als objectius 

espeófics de la sessió. 

l' Evitar la inclUSIÓ de les tasques massa 

complexes o tan senzilles que desmotl~ 

vin i/o no incitin a la seva pràctica. 

l' Escollir activitats que presentin sempre 

dife rents nIVells de dificultat pel que fa a 

la seva resolució. 

2!1 
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./ No interrompre constantment les activI

tats i exercicis, i no trencar el seu ritme 

d'execució, 
,/ Fer correccions i comentaris sense atu

rar l'actMtat o tasca, 

Per tant. tal com s'ha pogut comprovar en 

cadascun dels apartats que componen el 

present artICle, les peculiars característiques 

de l'educació fïsica en els centres educatius 

(el trasllat dels alumnes de l'aula al gimnàs o 

pista poliesportiva, el temps per canviar-se, 

la pròpia estructura organitzativa de la clas
se.,.), fan que el temps de pràctica de què 

disposen els alumnes sigui insuflC.ient en 

moltes ocasions. Degut a que les activitats 

motrius necessiten un període minim 

d'execució per tal de dominar-les, hem de 

proporcionar als nostres alumnes un temps 

suficient de pràctJca per poder aconseguir 

els ob,ectius marcats. 

Si ~s estratègies i els recursos que s'han 
proposat en aquestes pàgines, serveixen 

per ajudar a l'aprofitament màxim del 
temps en les classes d'educació física esco

lar, hauran acomplert l'objectiu per al qual 

han estat preparades. 
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antropometria, nens, anàlisi morfològic, desenvolupament,
prevenció, treball longitudinal, somatotipus

Abstract

The article deal about a study anthropometrique of children aged
9- 72 years carried out at four schools in the province of Malaga.
This is a longitudinal work of more than two years long which was
followed by chi/dren studying their fourth year at primary school,
2~4 in all. We have used the most updated methodology in
morphological analysis.
The linear evolution of the anthropometric indicators points out a
greater development in giris than boys, particularly betwen the
ages of 70,6 and 77,2; however the diameters of bones in boys
are always superior to the ones in giris.
We could also emphasize that this study is very useful to prevent
ph/sical problems such as obesity and its didactic approach
through healthy life habits.

L'article tracta sobre un estudi antopromètric en nens de 9 a 12

anys realitzat en quatre col.legis de la província de Màlaga. És un tre

ball longitudinal de més de dos anys de duració, iniciat amb nois de

quart de primària, un total de 294. S'ha utilitzat la metodologia més

actualitzada en l'anàlisi morfològica.

L'evolució lineal dels paràmetres antropomètrics apunta a un major

desenvolupament de les noies en front dels nois, sobretot entre els

10,6 i els I 1,2 anys. Tanmateix, els diàmetres ossis masculins són

sempre superiors als femenins.

Cal destacar l'aplicabilitat de l'estudi amb vista a la prevenció de pro

blemes físics com l'obessitat i el seu enfocament didàctic a través

d'hàbits de vida sans.

Introducció

Els estudis cineantropomètrics són de gran utilitat en l'estudi de la

mida, les proporcions, la composició corporal i la maduració del cos

humà, i per això ens ajuda a entendre aspectes tant importants com

el creixement i la maduració (De Rose, 1984, Aragones, 1984,

Alvero, 1992).

La nostra motivació pel present tipus de treball, ve donada per

una doble via; d'una banda, degut al nostre treball a les Escuelas

de Formación del Profesorado de Granada i Antequera (Màla

ga) i a la Facultad de Medicina de Màlaga -d'aquí l'interès per

conèixer una mostra de joves escolars corresponent al Segon i

Tercer Cicles de l'Ensenyament Primari-o Les nostres matèries

estan molt lligades a temes de desenvolupament i maduració

en molts dels seus continguts, i d'altra banda, la nostra motiva

ció ve donada per la tasca docent i la dedicació a l'elaboració de

Materials Curriculars amb vista a l'Ensenyament Secundari, ja

que l'etapa que estudiem és justament la que delimita la primà

ria de la secundària i s'hi poden extreure interessants conclu

sions.

Les edats escollides es justifiquen per ser en aquest nivell d'edat en

què la majoria dels autors com Faulhauber (1989), Hemandez i

Cols ( 1992), estableixen que es produeixen els canvis somatològics

i tipològics més significatius que caracteritzen "l'estirada puberal".
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antropometria. nens, anàlisi morfològic, desenvolupament, 
prevenció, treball longitudinal, somatotipus 

Abstract 

The article deal about a study anrhropometrique o{ chi/dren aged 
9-12 years carried out al four schoo/s in rhe province o{ Ma/aga. 
This is a longitudinal work o{ more (han two years Iong which wa5 
followed by children studying rheir fourth year at primary school. 
294 in all. We have used the most updated methodology in 
morpho/ogica/ ana/ysls. 
The linear evo/ution of the anthropometric indicators points out a 
greater development in giris than boys. particular/y betwen the 
ages of 10.6 and , 1.2; however the diameters or bones in boys 
are always superior to rhe ones in giris. 
We cou/d a/so emphòsize that this study is very u5efu/ to prevent 
phisical problems such as obesity and its didactic approach 
through healthy fife habits. 

Resum 

L'article tracta sobre un estudi antoprornètric en nens de 9 a 12 

anys real itzat en quatre coLlegis de la província de Màlaga. És un tre

balllongitudinaJ de més de dos anys de duraCIó. iniciat amb nois de 

quart de primària, un total de 294. S·ha utilitzat la metodologia més 

actualitzada en l'anàlisi morfològica. 

L·evoludólineal dels paràmetres antropomètrics apunta a un major 

desenvolupament de les noies en front de~ nois, sobretot entre els 

10.6 i e ls 11,2 anys. Tanmateix, els diàmetres ossis masculins són 

sempre superio~ als femenins. 

Cal destacar J"aplicabilitatde l'estudi amb vista a la prevenóó de pro

blemes físics com l'obessitat i el seu enfocament didàaic a trav6 

d'hàbits de vida sans. 

Introducció 

E~ estudis dneantropomètrics són de gran utilitat en I·estudi de la 

mida, les proporcions. la composició corporal i la maduració del cos 

humà. i per això ens ajuda a entendre aspectes tant importants com 

el creixement i la maduració (De Rose, 1984, Aragones, 1984, 

Alvero. 1992). 

La nostra motivació pel present tipus de treball , ve donada per 

una doble via: d·una banda. degut al nostre treball a les Escuelas 

de Formación del Profesorado de Granada i Antequera (Màla

ga) i a la Facultad de Medicina de Màlaga -d'aquí l'interès per 

conèixer una mostra de joves escolars corresponent al Segon i 
Tercer Cicles de I·Ensenyament Primari-o Les nostres matèries 

estan molt lligades a temes de desenvolupament i maduració 

en molts dels seus continguts, i d·altra banda. la nostra motiva

ció ve donada per la tasca docent i la dedicació a I·elaboració de 

Materials Curriculars amb vista a l'Ensenyament Secundari, ja 

que l'etapa que estudiem és justament la que deli m ita la primà

ria de la secundària i s'hi poden extreure in teressants conclu

sions. 

Les edats escollides es justifiquen per ser en aquest nivel l d'edat en 

què la majoria dels autors com Faulhauber (1989), Hemandez i 

Cols (1992), estableixen que es produeixen els canvis somatològics 

i tipològics més signiflCatius que caracteritzen "l 'estirada puberal". 
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Per això té sentit verificar a aquestes edats 

les similituds i diferències en els aspectes 

morfolbgi<:s de nois i noies i. sobretot. ana

litza r quan les diferències comencen a ser 

més signifICatives. per grups de gènere i per 

grups de procedència geogràfica i sociocul

tural. 

Finalment. cal assenyalar que es tracta 

d'un camp d'estudi molt interessant en el 

nostre àmbit. que ens pot aclarir aspec

tes pedagògics però també esportius 

amb Vista a la selecció de possibles ta

lents. així com adoptar dades de referèn

cia de valors antropomètrics de la nostra 

població, 

Objectiu s de l'estudi 

• Objectivar els canvis antropomètrics que 

es produeixen entre sexes. 

• Comprovar l'evolució de les mesures 

antropomètriques, entre els 9 i 12 

anys. 

Material i mètodes 

la mos/ra 

La formen 294 nos/noies de quart de 

primària. S'analitzen de manera longitudinal 

les edats des dels 9 fins els 12 anys defs 

c~ ' legis d'educaci6 primària de Vil lanueva 

de Algaida;: Manzano Jiménez, de Campi
llos: Los O livos, de Màlaga: i M' Inmaculada, 

de Antequera, tots a la provincia de Màlaga. 

La selecció de la mostra és natural pel que 

fa als components de cada curs, ja que 

toVes són alumnes matriculats/des (100 %) 

a quart de primària i sense cap tipus d'ex

clusió prèvia. 

Ma/erial 

• Balança model "Seca", amb una precisi6 

de lectura de ± 100 grams. 

• Antropòmetre Siber Hegner de quatre 

seccions, amb una llargada de 2.000 

mm, lectura directa en comptadOl" de 50 

-570 mm amb regles rectes. Longitud de 
mesurament 0-2, 100 mm, (0-960 mm). 

apunts 

• Cinta mètrica metàl.lica de 0,5 cm 

d'amplada i 15 cm inicials sense gra

duació. 

• Compàs de corredora Siber Hegner amb 

branques graduades i vemier (segons 

Poech) per aproximacions fins a 1/10 de 

mm. Longitud de mesura O - 250 mm. 

• Banqueta de 50 cm d'alçada. 

• Adipòmetre "Holtain LTO" segons Tan

nerNJhitheouse, lectura 115 mm, abast 

de 0-45 mm, pressió 10 gr/mm1
, 

Mètode 

El desenvolupament d'aquest treball és lon

gitudinal. jaque esfa un seguiment a la mos

tra des defs 9 fins afs 12 anys. 

Les mesures antropomètrfques recollides 

han estat: pes, talla , plecs cutanis (tricipital. 

medial de la cama, abdominal, suprailíac i 

subescapufar), perímetres musculars (bí

ceps i bessons) i diàmetres ossis (biestiloi

de, biepicondili de l'húmer i bicondilar del 

genoll) per a estimació del somatotipus an

tropomètric de Heath-Carter (1972). 

S'ha utilitzat la metodologia del GREC 

(Grupo Español de Cir.eantropometria), 

concretament la proposada per Aragonés i 

cds (1993). 

Per al càlcul i anàlisi del somatotipus, s'ha 

utilitzat el mètode de Heath-Carter (1972). 

Anil/1s1 de resulta/s 

Per a l'anàlisi estadística es va utilitzar el pa

quet estadísti<: SPSS. Es van detenninar els 

estadístics descriptius més comuns i efs tests 

comparatius adequats al tipus de treball que 

es presenta (variant, t de Student). 

Resultats 

Els amidaments es van efeduar des de fe

brer de 1994 fins a febrer de 1996, i es van 

realitzar un total de set preses de dades 

sobre la mostra inicial. Es nomenen amb 

una "M" els grups de mostra femenina i 

amb una Vels de la masculina. de mane

ra que a cada mesura se li assigna el núme

ro ordinal amb què es correspon tempo

ralment. 

E<I<o<oc>6 n..:., Esports (S') (;I_l7) 

En la taula I s'indiquen el nombre de me

sures dels subjectes d'estudi i la seva co

rrespondència a l' edat cronòlogica en 

anys. 

En la taula 2 es presenten e ls valors mitjans 

de les mesures antropomètriques per a 

cada edat, tant per a nois com per a noies. 

En la taula 3 es presenten e ls valors del so

matotipus (endo-meso-ecto), les coorde

nades x, e, y de la somatocarta, la distància 

de dispersió del somatotipus (500) i 

l'iMexl. 

En la taula 4 i en cadascuna de les di fe

rents preses, s'observen els valors de la 

suma de 4 plecs amb valors sempre supe

riors en dones. Presenten diferències es

tadísticament significatives des dels 9 als 

10,6 anys. 

En la taula 5 es representen les variacions 

de la signifrcativitat defs diferents paràme

tres antropomètrics en ambd6s sexes, Les 

mesures que més ràpidament varien de 

forma significativa són e l pes, la talla i els dià

metres ossis 

En la taula 7 s'observen els va lors de l'SOO 

(distància de dispersió del somatotipus). 

,Aquests valors indiquen referències globals 

del somatotipus entre sexes a partir dels 

I ¡ anys. 

MESURA 

9,6 

2 9,9 

3 10,2 

, 10,6 

5 10,9 

6 11 ,2 

, 11 ,6 

T(Ju/(J I . S"u.lk¡/Ie~ ell/()mbro de meSUrt!i / la SCI'(J 

cowespondimcla (j" ,b l'edal , e .. a¡')'J: 
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" ~ "' ~ "' ~ "' 

_. 
" M " ~ .. .. " 

VMex 137.95 139.16 141." '" 144.68 146.27 147.7 
,_. 

136.45 139.92 142.4 144.83 147.3 149.12 149.85 
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r"ul" 2, Mjljl"U1 "rilltwli<D i desr'iDcW es~m/tlrtk les diferenls mesures a~lropomêlr'll¡ws en CDdascuIUl tk les /ffe$US, en h(¡met I elt dolIeS. 

SOIU.TlPUSIIOMES IIOM.\TlPUS DOlIn 

~~. ~oo ~w "ro • , - lNou r (l<o¡ ~ '"00 ~w "ro • , -
"' 2,8511.09 4.9111,24 2,6611.32 0.01 .. , 0' 3.25iO,99 4,31:t<l.89 2.92.<1,19 .... 33 '." ' ............. .......... . ..... " ...... . ....... , 
"' 2,7210,91 5.3210.83 2,8lil .31 O.OS 5.11 1.017 74,&4 

, , 0' J.23~1 .06 4,67:1.05 2,9311,23 ., ... 3,18 0.74 ...... 

"' 2,90;1;0.78 5.0111.06 3,2O±1.15 '.H 3.02 0.51 , .. 0' 3,29tO.77 4,J4tO.95 3.2111 ,34 ".~ 2.19 '." : ..... ...... , 
~ 2.97:t<l ,75 4,ao..l.06 3,13.1.1,21 O.IB 3.4' .... 7U4 , '" 

................. ...... 
3.23±O,84 4,2610.87 3.33tl ,31 0,11 1.$5 .... .... ....... 

"' 3.2510,61 4,64tl,06 3,1411.S<! .... 10 2.89 1.22 70.42 '" 3.10:t0,81 3,83t l.56 3.4611.31 '.M 1.10 1.79 .......... ......... , 
"' 3.27tO,46 4,93.<1.28 3.1211,36 .... 14 ,.~ 0,69 78.114 

, : " 3.3410,58 4,0111 .13 3.39:<\ .15 '.~ 1.27 1.33 ...... ....... ... ....... ..., ....... 

"' 3.30tO.SO 4,91 .<1.12 2.!M~1.38 -4,35 '.~ '.U 18.35 " 3.3210,40 3.91:11,09 3,15: 1.25 .... 16 1.47 1.014 

Tafll4 3. ''''/ors mltj(lns I rU>s,-;"dó etliim/tlr drls COmponenls eMfJ. mero / eclO del rollUll(¡lipus; les coortk'usdes deia roltllllocilrlil :t I y; la dislimda tk dist-M dPl 
somlllol/pus (SDll) / /';'UW.T I en homes (H) i elt doltes (D). 

GRUP SUM" PLECS GRUP 8UM 4 PLECS 
(mm) 

'~I 

H' 29.9±2.60 0' 34±2,46 

H2 3O.1 ±2.87 0' 34.6±2,82 

H' 30,9%1.96 0' 3S.8±2,S 

H' 31,9±2.33 '" 34,3±2.66 

H5 35,1±2,01 0' 34,4±2.26 

H6 3S.8±1,54 D6 37,6±1.81 

H' 36.S±1.36 0' 37.2:11.45 

r",,/t¡ -I. Valors mjlj"'fS i desr'iadó fs làmlar dei sum"lOri de -I plecs ell hom".! j d(¡"es Im CJlrJa.sCUIUI de Ics jJre=s. 

Eduuocoó fi<oc.o, e"""", (59) (lr.l7} apunts 

INoIcr: r (l<o) 

76.S2 , 
83.12 

;;~~~ ... ,, ~ 

$3.32 

62.02 ~ 

68,1 1 
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10 f 11 a",ys aporw/s per Sema, 1994. 

Discussió 

La presa de les dades cada quatre mesos es 

basa en que aquest és un periode adequat 

perquè es puguin objectivar canvis ressen

yables en aquesta etapa de creixement 

somàtic (Ramos. 1986). 

Durant el temps d'estudi. l'augment de la 

talla (Fig. I) és molt lineal en el grup dels ho

mes. La major diferènda entre ambdós se

xes es dona entre els 10.6 i els 11.6 anys, 

degut a que el major increment es dona als 

10 .6 anys en les noies. Aquestes inicien un 

increment (pèrdua de la linialitat) major de 

l'estatura al voltant dels 10.3 anys i fins als 

11,6. En els nois, l'augment en aquestes 

edats encara és lineal. 

apun\s 

. t;IJ1"l:\(:IÓ fl~lr_~ I t:~I'OII~ · 

".2 ".' EDAT )_ ) ... " '" ' 0.1 '0.' '" ".' 
"' " ~ .. " " " ~ " " " 

.::: ] Vèrtex " • H ... ... ... . .. 
, ~ " .. 

.. .. "" 

" " "".- " " " " " :: ] ! PI8ç OCI15...scapula. 

.. .. .. ... 

" " "' "' "' "' . .. ... Plec \lUprallfac "' ' H ... 
!'~~~~;'" "' "' "' .. 

.. .. 

"' ""~. " "' ... 
. ... .. ... . .. i !n'metre biftSliloide~ ... H ... ... 

......... - . ... .. ... , 
Diàmeu..biepioondi!eu ... ... •• l ' ' ' ::: .: .. ] :.~.~.!.~.~.i.~ ........ 

... 
"' P8Óme\la tlr&Ç conlOm "' "' "' "' "' " '. :. ] ......... . ..... 

: PetImetre bessoner "' " "' "' • 

"' "' "' "' "' "' "' ~ .. 
\ .76 - '$ " 2.03 

" ,." 
'." 2.67 
......... . . ~ 

, .... 
• . 44 ,." " .." 

" 
" 

Taula 7. DistiJ~cies de dispersió del somaloHpus enlrt! homes I dalles (SDf)). 

Les dades obtingudes. per a homes. es tro

ben en el percentil SO-7S i per a dones en 

el 7S, en les taules espan~es de More r.o 

(1987) Y Hem.3ndez (1988) i les franceses 

de Sempe (1979). 

Montecinos (1981). en un estudi d 'escolars 

xilens de 10.5 anys, aporta dades de talles 

menors tant en homes (138 cm) com en 

dones (141 cm). les quals presenten una 

menor diferència respecte al nostre estudi. 

Un estudi en 1.930 escolars de la regió de 

Múrcia. realitzat per Hem.indez i cols. 

(1992). obté dades per a les edats de 10 i 

I I anys molt semblants a les de l nostre es

tudi quant a talla i pes. 

Quant al pes (Fig. 2), s'observa un incre

ment lineal en ambdós sexes sense presen-

E<Iuc",", f "",,- I E<pon. (n ) (3 1.]7) 

tar diferències estadísticament signifICatives 

(DES). L' increment de pes és més lineal e n 

les noies a partir dels 10 anys I en e ls nois a 

parti r dels I 1.3 anys. Aquestes dades es 

troben, pel que fa als homes. en el percentil 

lleugerament per sota del 75 I. pel que fa a 

les dones, en el percentil 7S en les taules 

espanyoles de Morer.o ( 1987) i Hemandez 

(1988) i les franceses de Sempe (1979). 

Montecinos (1981) e n un estudi d'escolars 

xilens de 10,5 anys. aporta dades de pes 

menors tant en homes (33.9 kg) com en 

dones (37.6 kg). i aquestes presenten una 

menor dife rència respecte al nostre estudi. 

Zacharias i Rand (1983) van estudiar e l 

creixement en noies contemporànies 

nord-americanes i van trobar que l' inici de 
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l"estJrada puberal es produïa als 8,69 anys. 

amb una desviació d' l ,58 anys. El pic 

màxim de velocitat es trobava en e ls I I .63 

+1- 1,21 anys, I la durada de l'estirada al 

voltant de 4,43 + 1- 1,21. En el nostre es· 
tudi, aquesta Circumstància sembla que 

s'observa en noteS entre els 10 i els 11 ,3 

anys. 

Els plecs de greix corporal (Fig. 3) en el 

tronc són majors en els homes que en 

les dones i en aquestes. en les extremi

tats. Segueixen un patró de dipòsi t ben 

determinat. Tots els plecs de greix estu

diats en les noies presenten valors supe

riors. 
En les noies, el plec tricipitaJ i dels bessons 

(extremf\ats) a partir deies 10-10-3 anys, 

tenen una tendència a disminuir els seus 

valors. En eles nois. eles plea del tronc ten-

,u ,,, 

deixen a augmentar al llarg de I"estudi i en 

les extremitats mantenen un valor sem

blant. 

En ambdós sexes s·observa una tendència a 

l'augment dels plecs del tronc, i els de les 
extremitats (braç i cama) a mantenr-se es-

"""". 
Els va~ mitjans dels plecs de greix tncipitaI 
i subescaputar del nostre estudi, presenten 

valors supe~ tant en homes com en do

nes si els comparem amb els d'Hemandez 

i cols (1992). 

La suma dels 4 plecs (taula 4) (4 ~ecs: lri

ceps, subescapular, suprallíac i abdominal) 

sempre és més gran en totes les preses en 

les dones que no pas en els homes. 

Els diàmetres ossis (Fig. 4) presenten al llarg 

de l'estudi valors que sïncrementen tant en 

homes com en dones. excepte el diàmetre 

Edu<atoó riooca , 8pom (st) ()1o]7) 

U 

• ••• • 10.11 11.2 'U ., .. .. , 10.6 10.11 '" 
• •• Ñ!ñ!Ïj - ····- 1 

f.7 10 10.3 10.6 10.e 11.2 11 .5 

_ • •• • Ñ!ñ!Ïj 

biestiloideo, que en les noies de 11,3 anys 

sembla assolir un replà. 

En els nois, aquests paràmetres antro

pomètrics presenten un aUgmef1t més gran 

a partir dels 11·11.3 anys. És el diàmetre!)j

condilar clel fèmur. que sembla que aug

menta a parIIr dels II anys. 

Pel que fa als perímetres musculars (Fig. 

S). el del braç presenta en les noies un 

valor que des dels 10,6 anys no augmenta 

i sí que ho fa de forma moll lleugera en el 

grup de nens. En aquests valors sí que 

existeixen diferències estadísticament sig

nificatives. 

El perímetre de la cama (bessons) sïncre

menta en amI:xI6s grups fins els I 1.3 anys. i 

el valor dels l10IS segueix un proounciat in

crement des dels 1 I anys I una lleugera dis

minució en les noies. 

apunts 

IU 
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Figura 5. B nprnellt(¡ /'cl'OlItri6 dels perimetres 

muscm/ors e" cm. 

En la taula S podem observar les diferèrxies 

significatives dels paràmetres antropomè

trics des de l'inici de l'estudi fins a la seva 

finalització (Yl-V7) (M I -M?). 

Els paràmetres antropomètrics estudiats 

que tenen canvis més significatius al llarg de 

l'estudI. són la talla. el pes. els plecs cutanis 

del tronc i tots els d<àmetres ossis. 

Els valors d'endomorfia, mesomonlil i ecto

morlia(taula 3) que conformen el somalcti

pus atropomètric de Heath-Carter. amb 

les coordenades x i y de la somatocarta i els 

valors SDO (distància de dispersió del so
matotipus), indiquen la dispersió existent 

entre el somatotipus en qüestió relacionat 

amb el realitzat en el pnmer moment. Tots 

els valors d'SDD, tant en nois com en 

noies, no presenten diferències significati

ves del somatotipus des de la primera presa 

a la darrera, ja que les SDD són sempre 

menors de 2 (Hebbelinck. 1981), Els (n

dexs I presenten valors percentuals bastant 

alts , propis d'un seguiment de la mateixa 

mostra, els quals indiquen una gran inclusió 

d'una mostra sobre una altra i la gran ho
mogen,¡\at entre elles (Ross, 1979), 

Les diferències més grans del somatoti

pus es presenten entre e ls 9,6 i els 10,9 

anys, tant en e ls homes com en les dones. 

De tota manera, tant en homes com en 

dones, el somatotipus no pateix modifica

cions Significatives durant el període 
d'estudi (taula 3). El càlcul del somatoti

pus en períodes tan curts, no seria ade

quat per valorar diferencies en la mono

logia corporal. 

Dades de Sema (1994) de somatotipus de 

nens/nenes escolars de la regió de Múrcia 

(taula 6), presenten, si ho comparem amb 

els nostres resultats, valors en nois lleugera

ment Infenors en tots els components del 

somatotipus i, en noies, valors menors 
d'endomorlia i majors d'ectomorlia. 

Montecinos i cols. (1981) aporten dades 
del sornatotipus per a subjectes d'ambdós 

sexes de I D,S anys. Els valors del somatoti

pus en homes sóo de 2.99-4,55-2.96 i en 
dones de 4,23-4.32-2,62. Aquests valors, 

comparats amb el nostre estudi. presenten 

una menor meso i ectomoriia quant als ho
mes; i en les dones destaca una menor en

domorfia i major ectomonla. 

Ed\Jo:.oOO F"",. I Eopon. (59 ) (li]]) 

Ma:rrodan ( 1990). en \XI estudi en escolars 
espanyots de 10 i I I anys, aporta dades de 

sornatotipus en homes semblants en l'endo

morf~, però amb valors menors de meso i 

ectornorfia. En ~ dones, els valors de 

l'endcmorf~ en el nostre estudi són una mica 

menors i els vabrs de meso y ectomorl"la són 

majors. Aquest autor destaca com a conclusIÓ 

les modifIcaCions del somatollpus en els seus 

tres components des dels 4 als 14 anys. 

Les distàncies de dispersió del somatotipus 

mitjà en ambdós sexes, des de la primera 

presa a la darrera, no presenten dife rències 

signifr<:atives (taula 7) i la SDD entre sexes 

és SignificatIVa en les dues darreres preses. 

la qual cosa significa que hi ha dife rències 

pel dimorfisme sexual. espeCialment marcat 

en aquesta edat pre I puberal. 

Les distàncies de dispersió del somatotipus 

entre sexes. mostrades en la taula 7, maní

festen diferències estadísticament significa

tives a partir dels I I anys. Els somatotipus 

presenten diferències estadísticament sig

nificatives entre sexes, fonamentalment 

entre els II i 11 ,5 anys. Hebbelinck 

(1981) descriu aquestes diferències quan 

els valors d' SDD són majors de 2. 

En les figures 6 i 7. s'observa la somato

carta amb els somatopunts mitjans, tant 

en homes (fig, 6) com en dones (fig. 7). 

amb una disposició mesomòriica balan-
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Figura 6. Es "prewma la somalrKa,la amb els $()ma· 
I()/;PUS m;ljall$ erl hames. 
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figura I. F,s repr-es(m/(l /(l solt/alocarla (1mb els so
mulolipus ml/jl'ns en I~s dO'les. 

cejada en ambdós grups. la diferència 

més significativa es presenta en el com

ponent mesomòrfic , que és major en els 

homes. 

ConcLusiolls 

Els valors antropomètrics del present es

tud i es troben d ins dels rangs de normali

tat i valors actuals de la bibliografia con

sultada. 

Els ~ràmetres antropomètrics estudiats 

que tenen canvis més Significatius al llarg de 

l'estudi, són la tal la. el pes. els plecs cutanis 

del tronc i tots els diàmetres ossis. 

Els canvis més importants es produeixen 

respecte a l'esquelet. 

En el períooe analitzat, les noies experimen

ten un desenvolupament superior als nois 

en re lació amb la mateIXa edat biològica. 

El somatotiplJS antropomètric mostra di

ferències Significatives en els I I anys. 

No es troben diferències slngnificatives 

de desenvolupament entre la mostra de 

procedència rural i la de procedència Uf

bana. 
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Mètode d'anàlisi de la tècnica del nedador

Resum
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Depm·tament de Biomecànica
del Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR). Sant Cugal

Paraules clau

anàlisi de la tècnica, suport a l'entrenador, feedback.
velocímetre intracicle. videografia

Abstract

As a means of getting over the difficulties encountered by trainers
and swimmers in bettering technique, a method of analysis and
correetion of errors as applied in training has been designed.
The swimmer was filmed with a video camera and simultaneously
the speed of displacement of the swimmer was registered with a
speedometer intracycle.
As a result the trainer and swimmer can see in the swimming pool
itself the curve of velocity superimposed on the swimmer's image.
A double project, both in the laboratory and field, was
undertaken, to demonstrate the validity and reliability of the
method.

Pertal de superar les dificultats d'entrenadors i nedadors en la millo

ra de la tècnica, s'ha dissenyat un mètode d'anàlisi i correcció

d'errors, que s'aplica en l'entrenament.

S'enregistra el nedador amb una càmera de video i simultàniament

es recull la velocitat de desplaçament del nedador amb un velocí

metre intracicle

Això provoca que entrenador i nedador puguin veure, a la matei

xa piscina, la corba de velocitat superposada a la imatge del ne

dador.

S'ha realitzat un projecte doble, de laboratori i de camp, per de

mostrar la validesa i fiabilitat del mètode.

Plantejament del problema i objectius

L'experiència acumulada al departament de Biomecànica durant

aquests anys sembla indicar que a mesura que el nedador creix i

evoluciona en el món de la natació (com també en altres es

ports), les deficiències tècniques són més difícils de corregir.

D'una banda, els errors són més subtils i s'ha de filar més prim.

D'altra banda, aquests errors es perpetuen i repeteixen durant

molts anys i molts metres. Es produeix un "estancament", i mo

dificar aquests petits "vicis" realitzats tantes vegades representa

una major dificultat.

Per tal de superar les dificultats que d'entrenadors i nedadors en la

millora de la tècnica, s'ha dissenyat un mètode d'anàlisi i correcció

d'errors, que s'aplica en l'entrenament.

S'enregistra el nedador amb una càmera de video i, simultàniament,

es recull la velocitat de desplaçament del nedador amb un velocí

metre.

Com a resultat l'entrenador i el nedador reben un feedbock en

temps real (mentre el nedador és a l'aigua), de la corba de velocitat

intracicle superposada a la imatge del nedador.

La videografia (supraaquàtica i subaquàtica) permet reconèixer

errors comesos pel nedador, analitzar models de realització "cor

recta" i observar modificacions/millores obtingudes amb les cor

reccions tècniques.

AI treballar amb imatges enregistrades, podem alentir, aturar

i accel'lerar l'acció del nedador i així fer un estudi més acurat i

precís.
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;",u~e del nedador. 

El velocímetre intracicle és un dispositiu 
que. per mtjà d'un fil O'gat a la entura. ava

lua la velocitat de desplaçament del neda

dor dins l'aigua i. d·aquesta manera, ens 

permet corroborar i quantifICa/" l'error o 
modificació! millora. 

Superposant la corba de ..-elocitat a l'imatge 
de VIdeo, relacionem directament les ac
oons del nedador i la veIootal resultant. 
O·aquesta manera. el nedador pot veure 
que: 

• Una coHocaci6 deficient del cos pro
dueix un fre I dificulta el Uis<ament del cos 
dins raigua. Les valls de la corba de ve

locitat són massa baixes o profundes, 
tenen una durada excessiva.. .. S'obser-

Objectius 

I . Validar el mètode proposat per a ranàlisi 
de la tècnica del nedador, miqançant un 
estudi comparatil de la fiabilitat en la me
sura de la velocitat entre vdeografia ¡ ve
locímetre. 

2. Usar la videografl3 i el velocímetre intra
cicle per a l'estudi de la tècnica: en 
l'observa06 d'errors tècnics del nedador 

I la seva correCCIó. 

3. Càlcul de dades Cinemàtiques: Veloci
tats Instantànies i mitjanes. longitud i 
freqüència de cicle del nedador a cada 

braçada. 

Material i Mètode 

Material 

• 2 Videocàmeres. Sl.Jpra i subaquàtica 
• 2 Magnetoscopis 50 Hz (50 imatges! se

gon) 

• I Velocímetre 260 Hz (260 dades I se
gon). Swim-Speedo-Meter (Fahne
owm) 

• I Ordinador Personal 
• I Programa informàtic SwimltEz 

• I VineGen. Dispositiu per superposar la 

Imatge de rordinador (corbes de ..-eloci
tat) a la Imatge de video. 

• I T arya convefXlfG de senyal analògica a 
digital, per passar les ciades de velocitat a 
l'ordinador. 

Mètode 

S·han realitzat dos projectes de forma pa
raHela. 

ven normalment a iaies fase/s de re<o- El primer, en CondICIOns de laboratori, ser-
brament. 

• La deficient aplicació de les forces en 
durada. direcci6, sentit i intensitat, 

provoca una propulsió defectuosa. Els 
pics de la corba de velocitat no són 
prou alts o no duren prou (tenen poca 
amplitud). 

A dlferèncl3 d·una fotografia. el fet que sigui 

una peHícula permet estudiar la coordina
CIÓ entre els diferents segments corporals I 
veure com els uns afecten els altres. 

veix només per comprovar la validesa i fl3-
billtat de les dades obtingudes amb el velo

dmetre, comparant-les amb les veloci
tats extretes amb fotometria (vKfeografia 

SO Hz): es demostra, així. el plimer objec

tIU plante¡at. 

El testador ha realitzat I S traccions del fil del 
velocímetre, que han estat agrupades en J 
grups de velocitat creixent: o) I mis aprox.; 
b) 2m/s aprox.: i e) 3m/s aprox. De cada 

velocitat s·han realitzat 5 repeticions d·una 

durada de dos segons. 

EdocoOO F"-ou., Eopott, (st) (4().4l) 

11fUl~J. Crol. fkjirintJ.pIicM6.la~ IIlfiNJI 
di! /(l brtlflNh1. 

If/IIlfgr 4. nq~lfIJ. S~ di! ambres SIIjJrIlI 
llJIs-a¡¡uiltia silfCroflilzudt!s ~n tI'-'ps. 

Aquestes han estat enregistrades en amb
dós sistemes de mesura de la veloatat. 

• Velocímetre: 

I . Recull dels valors de veloatat "ver

ges". sense suaVItzador (Raw Data) 
2. Aplicaci6de diferents tipus de suavitza

dors (mitjarla mòbil, mínims quadrats 
lineals i cúbics, buHelWOrlh) i amb di
ferent càrrega de filtrat o -ordre". 

• Vldeografl3: Una càmera disposada late
ralment permet: 
I. Captura de peHícu~ 
2. Calibratge de l'espai estudiat 
3. DigitaIitzaci6 de la trajectòna d'l.X1 p..ri1. 

4. Càlcul de la velocitat ~a!itzada. Velo
otal(m/s)= Posio6 (m) I Temps en
tre I"otogrames (0,02 s) 

Finalment. s·ha fet un estudi comparatiu de 
la correlació existent entre les dades d'un i 
altre Sistema. 

les dades directes obtingudes del velocí
metre han estat finalment suavitzades per 
Mínims Quadrats Lineals. d·ordre S. 

S'ha coHocat un marcador-reflector a la 

zona de fixació del fil del velocímetre per fa
cilllar la digitalització. En prendre totes 
aquestes mesures de precaució. hem millo
rat la preosió en la d.grtaJitzaclÓ de la imatge 
i disminuït l"erTQ( al mínm. 
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Iocitat dutes a terme per l'esportista mentre 

neda. 
Cada nedador ha recorregut una distància 

de 25 metres. Entre els 15 i 20 metres. 

coincidint amb la posició de la càmera suoo-

D'altra banda, aquesta alta correlació i una 
gran amplitud de la mostra ( I S traccions x 

517 dades per tracció). permeten 

assegurar la fiabilitat del mètode, 
Els gràfICS 7 i 8 demostren ¡'an:a correlació 

quàtica, s'ha enregIstrat la velocitat durant entre ambdós sistemes de mesura a dos ni· 

S segoos. vells diferents de velocitat. 

També. de forma simultània. han estat gra- Per tant. els valON; de velocitat obtinguts 

vades les imatges del nedador . 
les corbes de velocitat han estat super

posades en temps real a les imatges gra-

amb velocímetre són comparables amb 

els obt inguts amb videografia, que és e l 

primer objectiu de l'apartat · Plantejament 

vades, del problema i objectius·, 

la càmera subaquàtica i/o exterior, ha estat Una vegada provada la validesa i fiabilitat de 

disposada lateralment (perpendicular a la 

direw6 de desplaçament del nedador) o 

frontalment (a un extrem del carrer ocupat 

pel nedador) segons el que volem obser

var, Una correcta col'locació de la càmera 

ens permetrà una millor observaci6del que 
volem estudiar, 

Posteriorment, s'ha realitzat el càlcul de da

des cinemàtiques a partir dels valors del ve

locímetre, 

En conèixer la durada dels cicles de braça

da, obtenim la freqüència, 

Fteqiiè<lcia decide (m) - 60 (s / món) / fJvrud<¡ (~) 

La longitud de cicle per a cada braçada 

s'obté en mesurar l'àrea descrita per sota 

de la corba de velOCitat. 

l'eina d'anàlisi ens plantejàvem les següents 

qüestions: 
Serà més capaç, el nedador ¡lo entrenador, 

d'identificar com està realitzant e l gest i els 

errors tècnics? 
Els permetrà d'observar que les mil lores 

tèwk¡ues produeixen una millora de la ve

locitat de desplaçament? 

La segona part de l'estudi pretén portar e l 

mètode a la pràctica, a la plscma. 

l'experiència obtinguda amb entrena~ i, 

sobretot. nedadors. sembla indicar que són 

capaços de reconèixer millor l'error tècnic 

que realitzen quan neden, cosa que fa més 

fàcil la seva correCCIó, 

Els valors de les dades cinemàtiques calcula

des són comparables amb les realitzades en 

competició. A diferència d'altres mètodes 

de valoradó, obtenim: 
I/IIIIIR<' 6, Com11lcW I:lllre re/ocI/ali obli¡¡gllàes a/llb l.ongiIud de cicle (m) '" l VeIocólol (m I s) • Temps (s) 
r;'k-ogm./in II'I1ocímrlre, 

S'haurà de tenir en compte que la videogra

rl3 únicament enregistra 50 imatges /segon, 

mentre que amb el velocímetre in!racicle 

es recullen 260 dades/segon, 

En el cas del bracista de la Imatge núm, S, 

per exemple. la durada de la braçada és 
d'uns I .4 segons. Amb vldeografia es reco

lliran unes 70dadeSJbraçada. i unes 364 da

des I braçada amb velocímetre. 

.Aquesta elevada freqüència de mesura. ens 

permet indentirlcar molt acuradament les 

petites modiftcaclOns de la vekxitat durant 

el cicle. 

El segon mètode es realitza a la piscina, per 

tal d'observar les Imatges i les corbes de ve-

Resultats t discussió 

ReSllllals 

L'anàlisi de les dades obtingudes en 

l'estudi comparatiu de la mesura de la 

velOCitat, indICa que el mètode és un ins

trument vàlid perquè valora realment 

aquesta velocitat i, en comparar-los amb 

els de la videografia, els valors obtinguts 

s6n correctes. 
S'ha trobat un elevat coeficient de correla

ció R2 entre els valo~ de velocitat obtinguts 

en ambdós Sistemes, videografia i velocf

metre, de 0,9857, Un coeficient tan alt in

dica que els dos sistemes mesuren igual i 

que per tant el nostre instrument de mesu

ra de la velocitat és acurat. 

Educo<;,) F~ ... , ~ (59) (4tHl) 

• Durada de la braçada, o de les diferents 
fases que la formen. 

• Velocitats instantànies (valors màxims i 

mínims) de la braçada. 

• Velocitats mitjanes d'un o diversos CI

cles. 

• Freqüèndes de braçada, 

• longitud per a cada braçada, 

Finalment. caldria destacar la gran predis
posició i l' Interès dels nedado~ i entrena

do~ amb els quals hem col, laborat. 

Agraïm. també, a BIOMECÀNICS scp la 

cessió del matenal. 

O'ara endavant. el nostre treball se centrarà 

en: 

I. L'aplicació del mètode en la sessIÓ 
d'entrenament. L'entrenament de la 
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tècnica ha de ser un objectiu prou im

portant per dedicar UN part del temps 

d'entrenament a aquest únic fi. 

Durant aquest espai de temps. el r.eda

dor haurà de revisar, provar i fixar-se en 

aspectes concrets que el tècnic (entrena

dor. btomecànic) li haurà pr0p:>S3t. 

El suport biomecànic-tècnic permetrà a 

l'entrenador confirmar i quantificar un 

error que ja coneix, i veure quin efecte 

produeix sobre la velocitat de desplaça
ment dins l'aigua (augmentant la propul

sió, dISminuint la resistènCia del llisca

ment dins ¡'aigua .. ,) 

2. Descripció de les corbes obtingudes en 

els drferents estils o ·CORBA. TIPUS' 

3. Identificació d'errors típics mitjançant 

l'observació del gest tècnic que realitza 

el nedador I I~ osciHa(lons de la velo

citat superposades a la imatge enregis

trada. 
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Abstract

Due to the important social presence of drugs these days, some control of the
prevention of drug addiction is necessary, especially in school circles. This
intervention must be made starting from the basis of what is necessary to accustom
young people to live in a world of drugs and find other ways of obtaining the
satisfaction and the sensations they seem to promise to all of society and specially
the young.
In this article, we analyse, first of all, the possible personality profiles of those who
practise risk activities, comparing them with some features of drug addicts
personalities. We find that the search for sensations appears as something
distinctive in both groups, for which we plant the possibility of substituting drugs
for other similar emotions, furnished by risk activities.
We aksi studied the benefits to be obtained from co-operative physical activities,
and we analyse the possible contribution of co-operative risk activities in reaching
the objectives implanted by PIPES (Integral Plan of School Prevention).
Finally, we propose a plan of intervention in prevention based on the formative
qualities of the co-operative activities of risk.

Donada la gran presènCia social que tenen

les drogues avui dia, es fa necessària una in

tervenció cap a la prevenció de drogode

pendències, especialment en el mitjà esco

lar, Aquesta intervenció s'ha de fer des de

la base que és necessari acostumar els jo

ves a viure entre les drogues i trobar altres

mitjans per obtenir la satisfacció i les sensa

cions que semblen prometre (i amb consi

derable èxit) a tota la societat i especial

ment als Joves.

En aquest article s'analitzen en primer

lloc els possibles perfils de personalitat

dels individus que practiquen activitats

de risc, comparant-los amb alguns trets

de la personalitat de drogodependents.

Hom troba que la recerca de sensacions

és diferent en ambdós col'lectius, per la

qual cosa es planteja la possibilitat de

substituir les drogues per altres emo

cions semblants, aportades per les acti

vitats de risc.

S'estudien, a més, els beneficis que es po

den obtenir amb les activitats físiques coo

peratives i es fa una anàlisi de la possible

contribució de les activitats de risc coope

ratives a la consecució dels objectius que es

planteja el PIPES (Pla Integral de Prevenció

Escolar),

Finalment, es proposa un pla d'inter

venció en la prevenció basat en les quali

tats formatives de les activitats de risc

cooperatives.
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¡"troducctó 

El consum de drogues no és un fet nou. 

Pràcticament no hi ha cultures que no les 

hagin conegut i usat. però avui dia aquest 

ús ha sofert un canvi qualitatiu i un incre

ment quantitatiu desmesurat. les dades 

fan estremir: 46.000 morts a rany a l'Estat 

espanyol a causa del tabac, el 14% del to

tal de morts. set vegades més que els ac

cidents de trànsit. amb una esperança 

mitjana de v ida de 20 anys menys: 

1.600.000 alcohòlics a rEstat espanyol. 

causa d irecta del 25% de la violència fa

miliar i abusos de menors: les morts per 

SIDA. perl"ectament evitables entre els 

heroïnòmans per via parenteral.. Tot 

això s·agreuja quan es tenen en compte 

les edats cada vegades més baixes d'ini

ciació: e178% dels adolescents espanyols 

consumeix alcohol i es consoliden les 

drogues sin tèt iques. A diferència d'altres 

moments històrics. en què els seu ús esta

va vinculat a final itats religioso-trascen

dents, en esforços per assolir altres estats 

de consciència (Huxley i col., 1990). ara 

el seu consum és compulssiu i un mitjà de 

fugida a les tensions i con fi ictes socials. o 

un recurs per construir -se una identitat 

personal o de grup. 

la festa, la diversió i el consum de drogues 

s"han fet inseparables (Gómez Encinas, V. i 

luna Torres, J., 1993) sobretot entre els 

joves (només cal veure com celebren una 

victòria o el cap de setmana). les pres

sions socials i les modes fan estralls quan 

no hi ha uns valors i una auotestima sòlides 

I afermades. Les drogues sintètiques han 

el iminat la por a la punxada, "agafar un cec" 

és objecte d·aprovació social. fi ns el punt 

que el que no beu el cap de setmana és "el 

tipUS rar" i no pas el normal. les tabacaleres 

cerquen addictes més joves a través de la 

publicitat i ho aconsegueixen . Encara que 

se sap que el 70% dels fumadors vol dei

xar de fumar (només una mínima part ho 

aconsegueix). es juga amb el "morbo" amb 

una marca de cigarretes anomenada 

"Mort". amb eslògans exitosos com "si 

tnomfem, milers de sudafricans moriran. 

Si més no. nosaltres som honestos" (El 
Poís, 1995). 

En aquesta situació, és necessari aclarir quin 

és el concepte de la droga a partir de la seva 

definició segons rOMS: "substància que al

tera restat d·ànim, és addictiva (crea de

pendència i sindrome d'abstinència) i crea 

tolerància", sembla clar que ralcohol i el ta

bac haurien de ser conSiderats drogues: si a 

rEstat espanyol no és així, i encara són le

gals, no és degut a la seva inr.ocu"itat sinó a 

motius estrictament politics, econòmics i 

cuitUra~. 

Unil definició potser més habitual i maneja

ble seria la de "substància que es fa servir 

per canviar l'estat d·ànim" . El' acceptar-la, 

ens adonem de l"increment que també te

nen ~ la nostra societat les addiccions sen

se droga Uoc, treball, compres, sexe, teleVi

sió. menjar ... ). El més Important no es elti

pus de substància COf1sumida o activitat rea

litzada, sin6rús que se' n fa i les raons que 

impulsen al seu consum o pràctka compul

siva. 

Amb l'ús de les drogues apareix un proble

ma, que és el de la dependència (fisica a ve
gades, psíquica sempre i, per a molts au

t~, la més greu). Segons Krishnamurti 

(1992), la dependència de qualsevo1 tipus 

comporta la pèrdua de la llibertat (a la que 

en realitat temem i de la qual ens volem 

desprendre. segons Erich Fromm en "la 

por a la llibertat") I sense ella desapareixem 

com a éssers humans. O·aquesta manera, 

la personalitat pateix un procés de deses

tructuració en què, a la fi, rúnic important 

és la droga: ja no es consumeix per obtenir 

p~er, sinó per intentar no passar-ho mala

ment. 

Hi ha dues possibilitats en la lluita contra les 

drogues: d'una banda, evitar la seva dispo

nibilitat mitjançant el controi duaner i poli

cial (aspeaes que. evidentment, no acon

segueixen efs seus propòsits i que. de fet. 

potser facin més mal. ja que fomenten Indi

rectament el "morbo" del que és prohibit, 

tal com es va comprovar amb la llei se<a als 

EUA). O·altra banda, cal prevenir el seu 

consum. Actualment, es considera que la 

clau per al futur és la segona possibilitat. per 

la seva menor despesa econòmica i els 

avantatges que suposa evitar el caure en la 

dependència en comptes dïntentar sor

tJr-ne. 

De tota manera, la prevenció escolar es li

mita, en la majoria dels casos, a donar infor

mació a I"alumne. i el manté en una posició 

passiva de receptor. amb la qual cosa des

connem del que s'explica o només en fa 

comentaris anecdòtics. Es crea. per tant. 

una imatge irrea l del món de les drogues. 

Això no forma ni els valors l'I les capacitats 

necessàries per poder dir "NO". sobrepo

sant-se a les pressions cap al ·si". Actual

ment, no és suficient la infonnaci6, sinó que 

hem de recórrer a la nostra faceta de mrt.

jancers socials més que no pas a la d'experts 

informats. i passar a ser models de cooouc

ta i a formar d·una manera pràctica els no" 

tres alumnes. 

Per això. hom proposa un tipus d'inter

venció basat en les qualitats formatives 

del treball cooperatiu I de les activitats de 

risc. Si, a més, es troben similituds en els 

trets de personalitat (relacionats amb la 

recerca d'emocions) entre els pract icants 

d·aquestes activitats i els drogodepen

dents. amb aquestes pràctiques es po

drien obtenir les emocions que se cer

quen en les drogues. 

Els perfils de personalitat 
dels drogodepe1lde1lts 
t practicants d 'activitats 
d'aventura 

En estudiar la personalitat dels individus que 

realitzen assíduament aaivitats de risc, es 

troben similituds amb alguns trets de la per

sonalitat dels drogodependents. Les reper

cussions que se'n deriven són, en primer 

Hoc, que és possible substituir les emocions 

que es troben en les drogues mitjançant 

detenninades aaivitats d·oo i. en segon 

lloc, serà mon. adequat introduir-les en els 

programes que proposen ampliar ¡·oferta 

cuttllral i esportiva en general per disminuir 

la demanda de drogues, ja que ofereixen un 

ventall més variat de possibilitats per disfru

tar del temps lliure. 

El 1979. Zuckerman, en publ icar la seva 

Escala de Recerca de SensaCions, definf 

aquest tret com "la necessitat de noves, 

complexes i variades sensacions. i el desig 

pU II 
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de c6rr~r nscos rlSlCS i socials pel plaer 
d'aquestes expenències". El 1983. després 

de revISar els estudiS efectuats fins aleshores 

~ la seva Escala, manifestà que. efectiva

ment. es confirmava la relao6 entre la parti

apaCIÓ en actMtats de nsc i el tret Recerca 
de $@nsaclOO$. 

Fny (1986) completa aquestes Idees amb 

la seva teona de la personalitat or. busca· 

dors d'eJ1lOClOnS. I "t". persones que rebut
gen estmulacions i nscos inútils. les per;o. 
~ amb un perfil elevat del tret or, busca

ran o crearan el risc. J'exótaci6 i les sensa

CIOnS. A més. defineix una personalitat ï 
plus": constructiva, creativa, propa d'aven

turers. cientifa. investigadors i artistes. i 

una altra personalitat"T minus"; destructiva 

i fins I tot cnmlnal. que pot anar acompa
nyada de conductes delictrves I antisocials. 

La separació teÒricament tan clara entre 

els perfils"T plus' I"T minus" pot ser. pel 

cap baix. difosa en la realitat per diferents 

persones o per una mateixa persona al 
llarg del Iem ps: Dr. Jedcyll, Mr. Hyde po

den coeXistir en una mateixa persona. 

Potser la personalitat es trobi mé5 en les 

capacitats que en la conducta, com entén 
la Reforma, encara que per avaluar la per
sonalitat haguem d'anar a l'observable : la 
conducta. 
D'altra bar.da, Pedersen (1991) trobà que 
efs drogodependents també puntuaven de 
forma significativament alta f!f1 rEscala de 
Recerca d'Emocions de Zuckerman (pot
ser, com diU Farley (1986), caldria enqua
drar-los per la seva personalitat com a bus
cad<xs d'emoCions del tipus "T minus", 
destnxtilJS i antisocials). Aquesta data és tan 

Important que, en comptes d'oferir als jo

ves actiVItats de temps lliure de tots tipus 

com a alternattva al consum de drogues (el 
programa -Abierto hasta el amanecer" de la 
ciutat de Gijón es basa f!f1 una oCerta 

d'activitats esportives i culturals durant la nit 
per tal que els ba~ no sigUin I"ÚIlICa opció 

d'oo), es podnen ofenr actMtats 00 es p0-

guessin trobar les emocions que els coI'lec

tius de risc cerquen i troben massa vegades 
en \es drogues. 

Feixa (1995) afirma que hi I\a "notables 
convergènoes f!f1tre els esportS d'aver\tura 

i !"imaginari sobre la cultura ~I: en amb
dós casos hi I\a una exaltació del cos i del 
risc. de la velocitat i de l'excrtaci6, del VIure 
el present a tot drap", I afegenc "¡no són els 

esportS d'aventura la ..-e1'"SlÓ diüma de la 
ruta del bakalao?"; i posa com a exemple la 
peHícula "Histooas del Krooen". 
Encara que això sigui dISCutible, i tenint pre-
5ef1t les distàncies entre les activitats que 
proposem (amb un gran potencial d'edu

cació en valo~) i el que es veu en la pel-lícu
la, SI a un col'lectiu de risc se li ofereixen ac
tivitats més o menys precises sobre els gus
tos o necessitats d'aquestes persones). pot
ser aleshores, com assenyala Hams (1976). 
una de les funcions de I"activltat tisa pugui 
ser la de proporcionar vies SOCIalme!nt ac
ceptables per satisfer aquestes necessitats. 
En aquest sentlt. es por extreure de diver
sos estudis -Cronin (1991), Comà ( 1991 ), 
Bouter ¡ col. (1998), entre ahres-, l'l!XlStèn
cia d'un substracte bioquímic que ¡ustlfcana 

la fa.sOOaoó pels esports amscats. Aquest 

substracte serien les beta-erdoñl"le5 allibe

rades pel nostre organisme en Sltuaoons 
d'esf()(40 o risc, que proporcionen eufòna I 

reducoó de l'ansietat, I que poden arribar a 
ser addictives com en el cas dels marato
nians. 

O sigui, si com afirma Pede~n . es bus
quen emocions en les drogues. é'5 possible, 
segons Zuckerman, trobar-les en les actIVi
tats de risc, tenint molt clar que es parla 
d'indicado~ generals, ja que cada persona 
és un món i les seves circumstàncies un al 
tre. De fet, els tractaments de joves delin
qüents amb aC\ltl.lds antisoCIals o consumi

dors de droga tenen més de trenta anys 
d·hIStÒlla. Si les sertSaClOOS que es busquen 
en les drogues ja s·obtenen així. sembla Ifl

necessari continuar buscant-les en alguna 
cosa, els efectes nocius de la qual es ccoe
xen perfectamerrt, encara que tampoc no 
podem trobar una panacea. ja que n.1\a ac
tivitats flSiques de risc que s"assooen (cau
salment o culturalment) amb el consum 

d'algunes drogues. Però aquest tema, per 

la seva compleXItat, ha de ser motiu d'un 
e5l.udi més ampli. 

Ulilttals de la cooperació 
e" la preve"ctó 
de drogodepe"dències 

En I"àmbit educallu. el treball cooperatiu es 
com~ a veure com una contribuCió es
sencial al desenvolupament Integral de la 
persona. En la prevenóó de drogode
pendències, aquesta manera de treballar és 
encara mé'5 enriquidora, tal com descrivim 
a continuació: 
En primer lloc, es precís definir què ente
nem per cooperació per ta l de diferen
ciar-la d'ahres paraules que s'util itzen com a 
sinònims, espeaalment col·laborac16. 
Podriem definir la situaoó cooperatIVa 
com aquella on tots competeixen contra 
elements no humans i combinen les Seve5 

diferents habilitats per assolir la finalitat co
muna, en comptes de competir (Pallarés. 
1982). És a dir, cada participant nomé'5 pot 
aconseguir els seus objectius si tots els al
tres aconseguetxen els seus, que són els 
mateixos. 
Per contra, la "col'laboració- entre els 
membres d'un equip de futbol, per exem
ple, té com a objectiu que I"equip contran 
no aconsegueixi el5 seus, ja que la victòna 
és exclouen\: si jo guanyo és perquè l'aftre 
perd, i viceversa. En la cooperació no hi I\a 

la necessitat de derrotar ningú ni de compa
rar-se a ningú. L'autoestima no es forma 
per comparació amb el nivel l d'interès o 
rendiment defs nostres adversaris. sinó pel 
d'un mateIX. Es passa de la motivació ex
trínseca: premis; càstigs, victòries i derro
tes, a la intrínseca: l'bit personal (Guitar!, 
1985). 
La cooperaCió potser pugui disminUir la 
sensació de fracàs que sempre acompa
nya els maldestres, els que són sempre 
els darref"$ en ser escollits per als equips, 
degut a I"elillsme motriu (I) (Hem.indez 
Martín i col .. 1994; Barbero. 1989) que 
es crea en les classes. Si competeixo. tant 

( I) AQueW ~i16 ~ -I.i ~~. ten"l>S I energoesque el prcIessorat ¡nsu als seus a.mr.H en funo6de I.i --.. ~,Jo~. donat que en I.i 
noW"l prkl>Ci proIewoniI-tendim" dassklIrle\ pmcon en u-.oo de Io-!; ......... ~ rTICI!nA i de I.i _ ~ cor¡xnr. KCept¡n!-se ambtotal ~ I.i ~ 

de pK>OOS' de ~de ~". 



a l'aula com a la vida, o guanyo o em frus

tro: apareixen les elits i els fracassats ob

jectors a l'Educació Física: "Jo era molt 

descoordinat i sempre em vaig sentir 

cohibit. Els professors s'acarniss.aven en 

certa manera en mi i acostumaven a fer 

comentaris negatius sobre la meva manca 

de progrés", (Tinning, 1992). 

El fracàs en una àrea important de la vida 

com la corporal (2) descompromet "a

lumne amb el mitjà en què es produeix, 

l'escola. L'ama socialment: ja no pots estar 

integrat si no jugues un partidet, no ets de 

cap equip, no saps parlar de futbol, et 

converteixes en el "rar", disminueixen les 

relacions socials per menors possibilitats 

de trobada o de compartir alguna cosa I, 

conseqüentment, apareix la marginació, 

la pèrdua d'autoestima, la desmoúvació i, 

en definitiva, el menor rendiment aca

dèmic. 

Com a conseqüència del treball no competi 

t iu, es pot dir que no hi ha la sensació de 

fracàs per no pertànyer a l'elit motriu del 

grup, desapareix la tensió pre i post compe

titiva i disminueix l'individualisme, També 

millora la cohesió de grup, els seus membres 

s'aprecien més i són més amistosos (M. 
Deutsch, 1962), D 'attra banda, ningú no és 

eliminat i condemnat a l'avorriment, sinó 
que, en no romandre sota el jou de l'efi

ciència, podem all iberar-nos per crear. A 

més, hi ha la necessitat de superar-se, però 

amb l'ajuda dels altres, no de forma indivi

dualista, a diferència dels efectes de la pres

sió competitiva en els "iuppis", el dòping o 

els estudiants davant dels exàmens (grans 

consumidors de drogues per mantenir el 
rendiment). 

T inning (1992) afirma que en les classes 

competitives "els nois aprenen sovint a ser 

egoistes, a ser individualistes en comptes de 

col'laborar, a valorar el fet de guanyar a 

qualsevol preu, a despreciar els que són di

ferents o els que no tenen dificultats amb el 

mo\IIment", per la qual cosa no resulta es

trany que, en comptes de rebre una forma

ció de valors, "els nois fossin capaços de de-

sobeir descaradament les regles en perse

cució de la victòria". 

,Ajxí mateix, s'ha demostrat que la coopera

ció és superiof a la competició i al trebal l in

dividualista a l'hora de millorar el rendi

ment. l'assoliment i la productivitat en totes 

les àrees, edats i nivells educatius Uohnson, 

1981). ,Ajxò passa perquè la interacció 

aporta al producte quelcom de diferent i de 

més qualitat que la simple comt¡¡nació o 

suma de les produccions individuals. 

Per aJohnson i Johnson (1987), els avantat

ges més destacats de les tecniques d'apre

nentatge cooperatiu que van influir clara

ment en la prevenció del consum de dro

ga són: 

I, Ap--enentatge d'actituds, valori, hat¡¡litats 

i informació que no obtenen dels adutls 

en oferir-los la possit¡¡litatd'una més justa 

distribució del poder de la infOffi'\aci6, no 

centralitzada en el professor. Amb això, 

s'augmenta considerablement la partici
pació. 

2. Dóna oportunitats per practicar la con

ducta prosocial (ajudar, compartir, 

agombolar, etc., els aftres), cosa que su

posa prevenir aheracions psICOlògiques i 

desajustaments en el comportament d

vico-sociaI. ~s a dir, possibilita relacions 

socials positives i la cooperació. 

3. Permet millorar la capacitat per posar-se 

en el lloc d'una altra persona o empatia 

(Bridgeman, 1977), amb la conseqüent 

pèrdua progressiva de l'egocentrisme. 

4, ~upamentdel'autonorniaicapa

citat per enfrontar-se a les pressions del 

grup, en defensar la pròpia opinió, daus 

per enfrontar-se de forma assertiva (3) a 

situacions que incitin al consum de dro

gues, juntament amb l'estima i l'auto-

concepte positiu. 

S, Desenvdupament d'activitats positives 

cap als companys, així com la possibilitat 

d'una major interdependència i comuni

cació entre els seus membres, amb la 

possit¡¡litat de donar i rebre elogis i criti

q"",. 

Es genera una més gran tolerància al com

provar-se que tots poden aportar el seu gra 

de sorra a la tasca comuna. Potser degut 

precisament a les rareses o "defectes", es 

tenen qualitats que els manquen als aftres. 

És en aquest sentit que s'orienta el treball 

de Grineski (1996). 

Finalment, L. COffi'\an (1978) esmenta que 

"un dels caràcters més notables de l'edu

cació no violenta és el de formar OOS ale

gres". Si ja ets feliç, per què buscar en les 

drogues alguna cosa que ja tens? 

Els que advoquen per la competitivitat en 

l'educació, acostumen a desqualificar la 

cooperació o, pel cap baix. deixar-la en un 

segon pla (de quasi inexistència pràctica) 

per dues raons principals: 

La primera és que no és tan motivant com 

la competició. La resposta és que la com

petició no és motivant en absolut per a qui 

diu "recordo que odiava tot allò perquè no 

era un corredor ràpid i mai no m'escollien 

per als esports' perquè ·se sent inferior en 

una situació competitiva i creu que és mi

llor no participar que perdre" (Tanning, 

1992), Es precís reflexionar, investigar, 

buscar activitats cooperatives atractives 

que realment existeixen. A més, diversos 

investigadors diuen que en aquest t ipus de 

treball hi NI més interès per la tasca que es 

real itza, motivat pel sentiment de perta

nyença a un grup. 

La segona és que no es prepara als alum

nes per enfrontar-se a la supercompetiti

va vida real, amb la qual cosa crearfem 

inadaptats. Davant d'això, es pot dir que 

la vida diària ja té prou dosi de competiti

vitat com perquè sigui coneguda; la tasca 

educativa seria més aviat compensatòria. 

D'altra banda, crear per damunt de tot in

dividus adaptats socialment, pot fer obl i

dar les finalitats crítiques i emancipatóries 

de l'educació, les que canvien la realitat 

social a millor. L'educació en el Tercer 

Reich es podria encaminar a crear perso

nes adaptades o integrades socialment 

fent-les valorar positivament l'aniquilació 

d'algunes ètnies, la qual cosa no significa 

(2) Ja,.¡ tennin< motnoJ o psicomotor ~1 en ek.lmbil:s de '" perwnaliIa\ que contempla '" Reform.¡. po! ~r ~ esboiI""'l queel (~. proposat pert:emcol ·1ectiu5 en.o
brepassar ¡quest I.l nooó que 'il:'mb!a e><d.<srva de rendiment Iisoc. 
(3) Se ..... ta capaot..1I d'expressar.unt> franque.a Ie<; opinions, 'il:'ntoments propos' valorar oguaIment els dels a/Ires, 'iI:'O'iI:' o;ornportarr>en agrewus d'imp0s0ci6 o d<::rnno, ro pas""', 
can accej'lIarleo; ~ de r~e o lf'Itentar agradar, I aixI..er apreciat , reru>ciar a deler.sar els seus drets, el seu tara/V\i. 

apunts 



que sigui adequat en absolut des del punt 

de vista de l'ètica. 

A conseqüència d'aquestes idees, molt 

esteses entre el professorat, que tendeix 

a idealitzar la competició, l'aplicació sis

temàtica dels principis de la cooperació a 

situacions educatives comença fa només 

15 anys (Slavin, 1985 b), encara que la 

inves tigaCió teòrica se li hagi avançat 

molt , 

En resum, les activitats cooperatives inci

deixen de manera molt favorable en els 

tres grans cavalls de batalla de la preven

ció de les drogodependències: els valors, 

les habilitats socials i l'autoestima. La ca

pacitat assertiva que s'hi assenta, permet 

resistir la pressió de grup que inc ita al 

consum i ajuda a que el possible consumi

dor, que sempre té la darrera paraula. pu

gui dir "NO". 

Característiques positives 
i antecedents de l 'ús 
de les situaciolles 
amb risc subjectiu 

Les activitats en la naturalesa tenen uns va

lors educatius i formadors que han estat 

ressa ltats des del Renaixement per pensa

dors de la talla de Mercurialis, Locke, 

Rousseau, Basedow, Gutsmuths, Her

bert, Gaulhofer i molts altres. Les activitats 

de risc i aventura tenen també uns valors 

formadors de gran utilitat per a la preven

ció de les drogodependències, tal com 

s'analitza en aquest apartat . 

Per N. Elias (1992). l'esport i l'oci acom

pleixen en la societat actual la funció de re

guladors catàrtics, d'instruments per a la 

gestió controlada de les emocions: les acti

vitats d'OCI són activitats mimètiques, ja que 

tenen capacitat per trans¡x>sar les emo

CIOnS de la vida real en una dimensió irreal. 

imaginària. 

La motivació pel risc seria aleshores la de 

fer front a una tasca difiCiI i arriscada, accions 

impossibles per la majoria. obtenir la sensa

CIÓ de confiança en SI mateIX I conèixer i ei

xamplar els propis límits: "mentre ascendei-

. ,U:TIl'lTAT t'i~ll" I :\.\Ui· 

xo sento que el meu jo creix". deia l'es· 

calador Carlos Garcia. 

Una definició d'activitat de risc i aventura 

sena una experiència d'oci en què es pro

porciona un contacte amb un perill real o 

percebut. SI som puristes, la motivació de 

la persona per realitzar-la hauria de ser la 

sensació obtinguda a l'enfrontar-se amb 

aquest risc. Es pot, aleshores, parlar d'un 

risc real o objectiu, que pot estar associat a 

rentam en què es desenvolupa la pràctica 

(allaus",), o bé a una inadequada realitza

ció de l'activitat i del risc subjectiu, el que 

ens interessa. que seria el que percep la 

persona, Aquesta percepció del risc , a 

més, disminueix com a norma general a 

mesura que augmenten l'habilitat i l'ex

periència del practicant. 

Com a act ivitats de nsc més clàssiques 

podem esmentar. entre mol tes altres, les 

"aèries": ultralleuger, ala delta. parapent. 

paracaigudisme, salt base. ponting , ben

;ing i semblants: les aquàtiques: surf I 

windsurf. vela, ròfting , hidrospeed, des

cens de barrancs, espeleobusseig i sub

marinisme: i les de "muntanya"' bicicleta 

de muntanya, sendensme, muntanyisme. 

alpinisme. escalada. espeleologia, rop

pel, tirolina i esquí. 

Com a raons de la ràp,da implantació I di

fUSió d'aquestes activitats (Miranda i 

cols., 1995), podem esmentar les pro

fundes sensacions i emocions suscitades. 

evitar la rutina quotidiana. poder ser di

ferents i expenmentar dins de la vida 

adulta comportaments anàlegs a les acti

vitats espontànies del noi, aix í com el 

plaer Intrínsec per l'alliberament de 

beta-endorlines. Són pràctiques assequi

bles. Hexibles. vanables a gust de l'usuari, 

sense horaris ni reglament fix. No calen 

moltes persones i hi ha un contacte amb 

el mitjà natural i un Ingredient de "con

questa" que e ls proporciona emoció i 

aventura. Les persones busquen emo

cions d'intens plaer PSIComotriu, a vega

des narcotltzants. gairebé límits. Les acti

vitats representen un doble plaer: per la 

sensació e n si mateixa i per la superació 

de la prova. Apareix una exposIcIó vo

luntària a la por I al perill i una espera 

confiada d'un final feliç. 

EdvuOO f;"c.., E<p<>rI. In ) (~6·S4) 

Boné (1 989) parla dels valors educatius 

d'aquestes activitats pel que fa a la seva n

quesa d·estímuls. amb una incertesa que 

pot ser Interna (per l'actiVitat o pels com

panys) o donada per l'entorn. i facilita, so

bretot, un gran desenvolupament dels 

mecanismes perceptius i de deCISió, Per 

molta informació que hom tingui. sempre 

és incompleta, almenys en algunes acti

vitats. 

En l'aventura. l'estat normal de conscièn

cia en el qualla persona es troba dins dels 

límits espalltemporals normals, pot can

viar cap a altres "estats e levats de cons

ciència" . Les anomenades experiènCies lí 

mit o Peak-expenences (Maslow, 1968) 

són "un moment en què les forces de la 

persona s'uneixen de manera part icular

ment efiCient i JOiosa, La persona és més 

ella mateixa al realitzar amb més periec

ció les seves potencial itats: està més a 

prop del nucli del seu ser, és més periec

tament humana", 

Entre els nombrosos autors que hom po

dria esmentar. hi ha Ewert (1987), que do

cumenta que lesactivitats en e l medi natural 

tenen una sèrie de beneficis: 

• Psicològics: augment de l'autoestima. 

conf~nça. benestar. autoeficiència i un 

major coneixement personal. 

• Socials: foment de la cooperació de 
grup. compassió. companyonia, comuni

cació. pertanyença a un grup i respecte 

als altres, 

• Educotius: es millora el rerl(hment acadè

mk:, la capacitat de resoluCiÓ de proble

mes. la consciència de valor.; i la im

portància del gaudi, I el respecte i la con

servació del medi natural. 

• Físics: equilibri personal. catarsis i millora 

de la condició fisica . 

Moses (1968) i Meses i Peterson (1979) 

afegeixen que partk:lpar en aquestes actlVÍ

tats millora el rendiment acadèmk:. 

Com a antecedents a la nostra proposta, 

destaquem que les sltacions de risc coo

peratiu a la naturalesa. es coneixen a Eu

ropa, als Estats Units I Austràlia amb el 

nom d'-Outword Bound" des de fa més 

de tres dècades, i es constata que les per-



sones es fan més estables. més re sistents 

a la pressió de grup o independents. més 

socials. vitals, redueixen els seus proble

mes emocionals i incrementen la se ... a ca

pacitat critica. Zook (1986) també com

prova que m illora l'au toconeixement, el 

desen ... olupament de les capacitats perso

nals, es potencia la interdependència, 

l'experiència de la vida real tal com és i es 

recone ix la dife rència entre el q ue es ne

cess ita i e l que es desitja. Simpson (1991) 

troba grans millores en l'autoconcepte, 

tant l'ideal com e l rea l, i en l'eficàcia per

sonal . mentre Lemire (1972) les veu tam

bé en la con fi ança en els companys, en si 

mateix i en la capacitat assertiva. 

L'Outword Bound ha estat utilitzat per 

modificar actituts i comportaments en 

persones discapaci tades o per al control 

de l'estrès . com en el cas dels veterans 

del Vietnam. El seu ús positiu per a la terà

pia de delinqüents adolescents, joves en 

tractament psiquiàtric i toxicòmans, el 

documenten Pommier i Witt (1995), 

McMahon ( 1990), Kelly i Baer (1971), 

Wright (1983) i W itman (1987), i troben 

que es millora la cohesió i el funciona

ment de la familia, s'aprofundeix en els 

... alors educatius, socials i personals, es re

dueixe n tan t l'ansietat -tret com l'ansie

tat-estat, d isminueixen els nivells de por 

situacionals, la tensió i la depre ssió, dava

lla considerablement la reincidència cri

minal (d'un 42% a un 20%), s'afiança 

l'autocontrol. millora l'eficàcia personal, i 

la forma física i le s tècniques per resoldre 

tots els problemes. 

La presa de decisions en una activitat 

d'a ... entura es produeix amb po< temps 

per reaccionar i s'han de considerar un 

gran nombre d'estímuls i ... ariables (depèn 

del típus d'activitat) i, sobretot, ens ado

nem que la nostra integritat fisica corre un 

risc. factor que pot causar l'aparició de blo

queigs emocionals. Tot això treballa molt 

la responsabilitat i la implicació personal a 

cadascuna de les decisions, així com el 

procés de debat i decisió de grup d'acord 

amb els interessos comuns i personals. No 

és estrany que rno!tes empreses europees 

contractin experiències d'Oulword Bound 

per als seus quadres d irectius, amb la in-

tenció de millorar el seu treball en equip I 

la presa de decisions ràpides i encertades 

en situacions de dificultat. 

És fonamental recalcar que aquestes activi

tats són cooperatives, ja que l'èxit i ~ vida 

de tots depèn de l'esforç conjunt, cadascun 

en la mesura de ~s seves possibilitats. La 
conYivència es produeix en una situació 

emocional diferent: no es poden mantenir 

les "màscares" habituals (pel menor control 

i la necessitat de manifestar les pròpies opi

nions al grup), s'eliminen perjudicis respec

te a altres persones o grups socials, i les 

persones es coneixen més que en anys de 

convivència escolar o de treball, al compar

tir situacions molt intenses, agradables i de· 

sagradables, que s'han de superar amb 

l'esforç de tots. El contacte corporal i les re

~cions humanes de conYivéncia interse

xuals. interculturals o interètniques, són 

elements que, si es tenen en compte, po

den proporcionar magnífiques experiències 

de deshinibició i obertura. 

Finalment, són elements Incompatibles 

amb l'ús de les drogues la necessitat de 

mantenir una mínima fOfma física i tenir 

cura de la salut per participar en aquestes 

activitats, juntament amb la valoració i con

servació del medi natural en què es desen

volupa {per exemple, les burilles dels fuma

"""l· 

Les activitats cooperatives 
de risc i el PIPES 

El PIPES, Pla Integral de Prevenció Escolar, 

que abarca el "conjunt d'actuacions dirigi

des a sistematitzar la prevenció de ~ drogo

dependència en el context escolar" (FAO, 

1996 b), considera els següents fadors de 

risc que promouen o afavoretxen el con

sum de drogues: baixa autoestima, baixa 

acceptació de normes de convivència so

cial, ~xa assertivitat, deficient rendiment 

acadèmic, recerca de sensacions noves i 
necessitat d'aprovació social. 

Conseqüentment , es marca com a objec

tiu que els professors puguin modificar 

aquests factors de risc amb les activitats 

pròpies de les diferents àrees, inser

tant-se en el curriculum escolar. Per això 

proposa actuar en quatre àmbits clau: va

lors, actituds. competència individual per 

a la interacció i presa de decisions, En els 

apartats anteriors s'han comentat i docu

mentat les possibles aportacions d'un 

programa d'acti ... itats cooperatives d'a

ventura en la naturalesa per reduir els fac

tors de risc esmentats anteriorment, ta l 

com es veu en la següent comparativa 

amb els objectes del PIPES: 

• Objectiu I . Augmentar l'autoestima 

dels alumnes, fer que y¡¡lorin adequada

ment les seves qualitats, i que se sentin 

capaços d'afrontar d ificultats. 

Per tal que l'adolescent tingui una imatge 

positiva del cos i, conseqüentment. de si 

mate lx , és fonamental reduir e l fracàs e n 

l'àrea de l'aspecte corporal i e liminar la 

competició. Això és bàsic donat que la insa

tisfacció amb un mateix pot portar a l'ús de 

~s drogues com a via d'escapament de les 

tensions, conflictes i incomoditat extsten

cial. El reconeixement dels altres, les seves 

valoracions, actituds o expectatives, junta

ment amb les experiències d'èxit o fracàs , 

conformaran l'autoconcepte, i cal conside

rar que en la competició només és possible 

l'èxit d'una persona o equip i que. lamenta

blement. gaire bé sempre guanyen els ma

teixos, 

Per afronta r dificultats sabem que superar 

proves que comportin un grau significatiu 

de risc subjectiu, produeix un espectacu

lar augment de rautoest ima, fins al punt 

que s'inclouen actualment en les teràpies 

d'activitat física com a tractament de les 

depressions. Així mateix, ja hem esmen

tat la millora en la presa de deCis ions mit 

jançant l'anàlisi de les pròpies qua litats i 

les demandes de la situació, el fet 

d'enfrontar-s'hi tot rebutjant la possibili

tat d'utilitzar drogues com a mitjà de fugi

da o d'evasió. 

• Objectiu 2. Cercar experiències noves, 

però, al mateix temps, adequades I salu

dables: 

L'adolescent se sent atret per experiències i 

YivènCles de certa intensitat , amb dosis 

apunts fil 



:i:! 

d'allentura, nO\letat i misteri, coses SO\Iint 

relacionades amb el consum d'alguns tipuS 

de droga. En comptes d'obtenir aquestes 

sensaCiOns de manera pasiva, es pot propo

sar obtenir-les activament. a trallés d'ex

periènCies en la naturalesa que no sdament 

són saludables, sinó que exigeixen tenir 

cura de la forma fislCa i de l'alimentació si és 

que es \/Olen practicar assíduament. Són. a 

més, activitats en gran auge, amb gran capa

citat motilladora, i una presència creixent 

en els mitjans de comunicació. 

• Objectiu 3. Dese!1'101upar actituds pro

socials i cooperatives, aprendre el IIaler de 

treballar per la comunitat. i impkar-se en 

la solUCiÓ dels problemes socials. 

Per exemple, la cooperaCió és indispensa

ble entre dos companys de cordada en 

l'escalada, ja que es confia la 'lida a l'as

segurador. La necessJtat de compartir ali

ment o beguda, el treball de muntar les ten

des de campanya o de fregar els plats. són 
aspectes totaJment naturals en les sortides a 

la naturalesa, Ningú competeix amb ningú, 

Ja que el nostre benestar depèn dels nos

tres companys, i el seu del nostre. Sembla 

obvi cooperar en comptes de competir. 

De mica en mica, s'assumeixen responsabi 

litats I es proposen reptes que s'han d'a

frontar I superar entre tots, cadascú amb la 

parcel'la de responsabilJtat segons les se\leS 

possibilitats. 

• Objectiu ... Afiançar la sella habilitat per 

ta l de negar-se assertivament al consum 

de drogues, i superar les situacions d'o

ferta sense posar en joc les selles rela

cions personals. 

En la cultura adolescent, el desig de diferen

ciar-se dels altres, espeCialment dels adults, 

es pot aconseguir amb la manera d'ocupar 

l'oci o de \lestir. amb la música fa\lQflta, o el 

consum d'alcohol. tabac i altres drogues. 

La necessitat d'Integrar-se en un grup de 

pertanyença és molt gran i, a llegades, el 

consum de drogues pot ser una mena de 

"peatge" per entrar I ser acceptat. És difícil 

mantenir-se sent el "rar" que no fuma, no 

beu ni consumeix el que el grup aprova. 

. M:1"I\·IT.\T fISU:\ 1."-ILlT · 

Donada l'absènCia de contingut en molts 

dels llaços col·lectius. les drogues serveixen 

de "lubricant- per a les relacions socials 

(FAO, 1996 b), útils per als adolescents. po

siblement insegurs. que no tenen les capa

citats necessàries per interactuar de mane

ra positiva. i amben a ser un \lertader ritus 

col ·lectiu. el nexe d'unió del grup. el que li 

dona la sella cohesió. Actualment. es reco

neix que la iniCiació en el consum de dro

gues es produeix. en molts casos, per no 

saber resist!r la pressió social (publicitat) l, 

sobretot. la del grup. 

Per enfrontar-se amb millors re<ursos a la 

gran quantitat de situacions dïnatacló al 

consum que es viuran, és imprescindible 

aprendre a valorar correctament els avan

tatges i Inconvenients de cada opció a l'hora 

de decidir i tenir la força i l'habilitat per 

fer-ho. 

L'assertivitat està basada en l'autoestima, la 

capacitat de prendre decisions i la com

petència per a l'interacció social, elements 

~ millora dels quals s'ha documentat ante

riorment. Quan es presenta una dificultat 

en una activ1tat d'aventura, cal comuni

car-se. detectar els problemes, enfrontar

se a ells de manera clara i serena, i repartir 

responsabilitats sense acusar ni atacar a nin

gú . .Amb aquesta orientació cooperativa. no 

cal repetir les millores que s'aconseguei)(en 

en la imatge personal, autocontrol i habili

tats socials per poder. si hom ho desitja, dir 

"NO". 

• Objectiu 5. Fer els alumnes més autò

noms, capaços de dirigir la seva conducta 

per si mateixos, sentir-se satisfets d'això i 
menys dependents de l'aprovació dels al 

tres. 

En certs moments, en l'adolescència, l'ú

nica manera de senti-se integrat en el grup 

d'iguals (amb una funció clau de formació 

de la persooaihtat, independència de la fa

mOia i suport afectiu). serà ser com els al

tres. L'inki en el consum de droga es pro

dueIX sobretot en aquestes edats. i en la 

majoria d'ocasoons en el grup d'iguals, degut 

a la pressió del grup cap al consum. Trobar 

la pròpia identitat al marge de la del col'lec

tiu. reconèixer la pròpia individualitat, re-

querirà construir, c~rificar i interioritzar una 

escala de valors pròpia, i deconstruir la im

posada pels pares i l'escola durant la 

infància. 

Per a la majoria dels investigadors, els valors 

no poden ser imposats, sinó que el proce

diment més adequat per a la seva educació 

és crear conflktes. AIxò ès precisament el 

què s'intenta amb el treball cooperatiu i 

amb les situacions de fiSC percebut. A més, 

cada persona té el seu propi paper, deci

sions, emocions i expenències durant l'ac

t!vitat. ja que al no haver-hi estímul compe

t!tiu. no es depèn de l'aprovació del grup ni 

sorgeixen les comparacions tendents a 

homogenitzar-Io, o a segregar els menys 

dotats. 

• Objectiu 6, Millorar el rendiment es

colar. 

Ja s'ha comentat com Meses (1968), Moses 

i Peterson (1979), Ewert ( 1987) i Johnson 

(1981). documentaren ~ millora en el ren

diment acadèmiC que suposa participar en 

activitats amb risc i de cooperació. Els pro

gresos que s'obtenen en la integració en el 

grup mitjançant les habil itats SOCials, l'incre

ment en Iacapacitat de resolUCIÓ de proble

mes. en l'autoestima i en l'autocontrol, aju

den l'alumne a sentir-se més a gust amb ell 

mateix l, per tant, a centrar-se millor en la 

seva tasca, aprofJtar òptimament les seves 

potenclahtats, i evitar la desmotivació del 

fracassat . 

Tal com veiem, amb el pla d'Intervenció 

que proposem. es poden treballar tots els 

objectius que pretén el PIPES, que esta

blei )( quatre àmbits clau de formació de 

l'Individu: valors. actituds. competènCia in

diVidual per a l'InteraccIó i presa de deci

sions. 

Les actituds o tendència estable a compor

tar-se d'una determinada manera en funció 

dels valors personals, es poden englobar en 

el primer àmbit. Els valors que el PIRES es

pecifica són: qualitat de vida. estil de vida sa

ludable lïsica i mentalment. actitud crítica 

(responsable i autònoma). valoració positi

va de la diversitat d'opinions, I una actitud 

solidària i tolerant. Com es pot lleure, co

mentar el possible treball en aquests àmbits 



de formacIÓ. sena SII'T1p1ement reiterar el 

que hem dit. 

F.-.alment, es pot dir que les activitats coo

peratNeS de nsc percebut en la naturalesa, 

suposen un marc Ideal per la preveno6 de 

drogodepeodènoes, Cada vegada amb 

més vlgènoa, són el recurs per a 1'00, I els 

lOdicadors socaals, el creixement del temps 

lliure i la "tomada a la naturalesa", fan 

d'aquest recurs quelcom d'entretingut i 

molt motlVêlnt, útil per SI mateIX i un magní
fI( 'pretext" per començar un treball forma

tiu tan profund com es desitgI. 

Disselly d ',," progrtmw 
de prevenció escolar 

Donat que l'edat dïnl(i del consum de dro

gues se sltúaactualment entre: els 12 i els 16 

anys (dades de la Delegació del Govern 

central per al Pla Nacional sobre Drogues), 

sembla clal' que una de les finalitats bàsiques 

de la InSlJtució escolar. que és ~ucar per a 

La vida, llauna d'abartar la prevenció del 

consum de drogues, Per aIXÒ, en l'Educaci6 

FíSica comptem amb el treball directe amb I 

sobre el cos, aconsegUint l'acceptacIÓ. l'es

tima de la pròpia Imatge corporal i la utilitza

CIÓ constructIVa de 1'00, cosa que fa de La 

nostra àrea una de les més adequades, 

El més Inckat sena ded~r una Unitat 

Didàctica Interdisclpllnar per a tots els cur

sos de rESO I el Batxillerat, per tal de ¡xxIer 

formar valors I actituds estables, aixi com la 

possibi litat que els alumnes puguin utilrtzar 

les actIVItats que proposem per al seu 

temps lliure de forma autònoma, Del con

trari. ens podríem quedar en l'anècdota o 

en La pura diversIÓ, 

En aquesta Unitat hi entrarien, òbviament. 

els temes transversals, e~lment l'Edu

caCIÓ per a La Salut i, en menor mesura, 

l'EducaCIÓ del Consumidor (en descobnr 

les necessrtats personals reals, com esmen

tava Zook ( 1986), en contrapOSició amb les 

modes i la presSIÓ pubhcltàna) I l'Educaci6 

Moral I CÍVlCa (pel que fa al respecte de 
l'lOI'TTleS de cOl'MVèncla I adqUiSICió de va

lors), Les posslbihtats de coHaboraclÓ Inter

disdplinar amb àrees com Clèncll!S de la 

Naturalesa, EducacIÓ Plàstica I Visual o 

Gènaes Socials. i Geografia ¡ Històna, sen

se rebutjar altres possibilitats, són cOOSlde-

"""'. A més. tenim la possibilitat d'aprofitar les 

"Setmanes Verdes", les "Setmanes Aquàti

ques- i les "Setmanes Blanques", cada vega

da més habituals en els IflSlJtvts, per tal de 
donar UI1 a!tre C3lfe educatiu i introdUir ele

ments de cooperació I nsc percebut en 

consonància amb altres treballs ja realwts 

durant el curs. 

Un altre recurs que cal explotar són les actl

Vltats extraescolars i el viatge de fi d'estudIS, 

Contratar amb una empresa un programa 

natNeS saludables per a l'ocupació del 

temps lliure:, 

Segona: Intentar que aquestes actMtats es 

reLaclOllln més amb el perfil de personalitat 

dels possibles drogcxlependents. de mane
ra que tlngulll més accepta06, hi puguin 

trobar part de les sensacions que busquen, i 

¡uxí evitar que recomn a les drogues. 

Tercera: treballar mrt.¡ançant els elements 

formadOlO directes de les activitats coope

ratives amb situaaons de nsc subjectiu (i a 

poder ser, en la naturalesa). Ao<:Í s'acon

segueix una millora de les competències 

per relaclOl"lar-se amb altres persones, com 

multiaventura és prou barat i se li poden les habilitats socials de comunicació I ex-

e)(lgir les condicions que considerem opor

tunes per tal d'aconseguir diversIÓ i educa

ció a un preu força asseqUible, 

L'ideal és que la prevenció fos recollida pel 

Projecte Educatiu de Centre, el Projecte 

CumcuLar d'Etapa, La programacIÓ Anual i 
el Pla d'Orientació i Acció T utonal. per tal 

d'oferir més facilitats a la programaCIÓ de 
les àrees ¡ a la tasca dels MOlO. Dins de 

l'accIÓ tutorial, encaixa perfectament la 
tasca preventIVa ¡ formadora, a tra~ de 

dinàmiques de grups que podem trobar 

en les monografies de La FAO (1986 i 
I 986b), que ensenyen a ser persona, a 

conviure ¡ a prendre decisions, Com a pre

missa per aquestes activitats, cal que ser

veixin per avaluar les causes I conseqüèn

Cies del rebUig de les drogues i treballar la 

presa de decisions i el desenvolupament 

de valors i habilitats socials que permetin 

optar pel "NO" ,amb Independència de les 

pressions exteriors. per tal de crear accep

tacIÓ I respecte cap al no consumidor, sen

se que això suposi un rebUig al consum_. 

Conclusions 

En resum, es tracta de redu,r La demanda 

de substàncies psicoactIVes o drogues de 
tres maneres: 

Primero: augmentar l'oferta d'altres aCIM

tats d'oci, a l'estil del programa "Ablerto 

llasta el amanecer", de Gijón, I crear alter-

pressió de sentiments de forma assertiva, 

També es mlHoren l'autocontrol I les capa

citats de presa de deosions, l'autoestima lla 

Ifldependènoa i equilibri personal davant la 

pressIÓ de grup incitadora de consum, 

,4,questes actMta15 porten unes quantes 

dècades d'ús terapèutic vanat als EUA. Eu

ropa ¡ Austràlia, amb notables resultats. 

Per aconseguir conviure amb les drogues, 

Ja que és lnevrtable que hi Siguin. en una cul

tura que a més pot valorar SOCialment el 

seu ús (almenys d'alguns tipus de droga: al

cohol, tabac, cocaïna I drogues SII1tèuques, 

o en certs moments ¡ grups socials), és fo
namental que els alumnes valorin la salut i 

portin a terme actIVitats al seu favor, Incom

patibles amb l'ús de les drogues, ,4,questa 

prevenciÓ podem I hem de fer-la en l'ESO i 

el Batxillerat, les franges més indicades per 

l'edat dels alumnes, Una de les àrees més 

adequades per començar una programaCIÓ 

Interdrsclpllnar és l'EducacIÓ FÍSIca , 
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Abstract

Despite the fact that today in different ambits we recognise the
importance of postural education, this continues to be unrealised
in schools. In this article we justify the need for school postural
education and propose to treat it from the point of view of
physical education. We hope, from this, to educate the student in
the different daily postures that he will use throughout hls life,
with the aim of profiting from the various situations of work,
leisure and rest, avoiding tiredness and possible injuries. The
article contains, as well as a justification of the theme, a
methodological proposal and a session, as an example, within a
didactic unity of postural education, of the handling of backpacks.

Malgrat que avui dia es reconeix en diferents àmbits la importància

de l'educació postural, continúa sense realitzar-se a l'escola. En

aquest article es justifica la necessitat de l'educació postural escolar

i es proposa tractar-la des de l'àrea de l'educació física. Amb això,

es pretén educar l'alumnat en les diferents postures quotidianes

que farà servir durant la seva vida, a fi i efecte de rendibilitzar les di

verses situacions de treball, oci i descans, i evitar el cansament i

possibles lesions. L'article conté, a més d'una justificació del tema,

una proposta metodològica i una sessió, a tall d'exemple, dins

d'una unitat didàctica d'educació postural sobre el maneig de les

motxilles.

Introducció

La postura, contemplada des d'un punt de vista mecànic, és el posi
cionament del cos, entès com una estructura multisegmentària. És

freqüent identificar-la amb la bipedestació o d'altres posicions estàti

ques. De tota manera, en aquest treball es parteix d'una concepció

ampla i es considerararan també altres activitats no estrictament es

tàtiques com la càrrega i descàrrega de pesos, o bé l'acció d'es

combrar.

L'home adapta la seva forma de col'locar-se o postura en funció de

l'activitat que realitza; però aquesta activitat es veu afectada per al

tres factors com l'estat de flexibilitat de les seves articulacions, els

hàbits, la força dels seus muscles, la possible aparició de malalties

(encara que no afectin directament el seu sistema muscle esquelè

tic) o per aspectes psicobiològics. Tant en la revolució filogenètica

com en l'ontogènica, l'home modifica la seva posició per adaptar-la

als requeriments del medi i de l'activitat.

En l'àmbit laboral, les empreses i mútues inverteixen cada dia més

recursos en educar i entrenar els obrers en les posicions de treball

adequades, degut a l'elevat nombre d'hores de treball perdudes en

baixes causades per procediments de treball incorrectes (Montmo

lIin, 1970; Tichauer, 1978; Phelip i cols. 1990; Pheasant, 199 I).

Atenent exclusivament les estadístiques laborals, es trobarien prous

raons de pes que justificarien l'educaCió postural en edats ben jo-
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Resum 

Malgrat que avui dia es reconeix en diferents àmbits la importància 

de l'educació postura!, continúa sense realitzar-se a l'escola. En 

aquest article es justifica la necessitat de l'educació postural escolar 

i es propo5d tractar-la des de l'àrea de l'educació física, Amb això, 

es pretén educar l'alumnat en les diferents postures quotidianes 

que farà servir durant la seva vida, a fi i efecte de rendibilitzar les di

verses situacions de treball. 00 ¡ descans, i evitar el cansament i 

possibles lesions. L'article conté. a més d'una Justificació del tema. 

una proposta metodològica i una sessió, a tall d'exemple, dins 

d'una unitat didàctica d'educació postural sobre el maneig de les 

motxilles. 

Introducció 

La postura, contemplada des d'un punt de vista mecànic, és el posi

cionoment del cos, entès com una estructura multisegmentària. És 

freqüent identificar -la amb la bipedestaci6 o d' altres posicklns estàti

ques. De tota manera, en aquest treball es parteix d'una concepció 

ampla I es considerararan també altres activitats no estrictament es

tàtiques com la carrega i descàrrega de pesos, o bé l'acció d'es

combrar, 

L'home adapta la seva forma de col' locar-se o postura en funció de 

l'activitat que reatrtza; però aquesta activitat es veu afectada per al

tres factors com l'estat de flexibilitat de les seves articulacions, els 

hàbits, la força dels seus muscles, la possible aparició de malalties 

(encara que no afectin directament el seu sistema muscle esquelè

tic) o per aspectes psicobiològics. Tant en la revolució filogenètica 

com en l'ootogènica, l'home mcxjifica la seva posició per adaptar-la 

aJs requeriments del medi i de l'activitat. 

En l'àmbit laboral. les empreses i mútues inverteixen cada dia més 

recursos en educar i entrenar els obrers en les posicions de treball 

adequades, degut a l'elevat nombre d'hores de trebal l perdudes en 

baixes causades per procediments de treball incorrectes (Montmo

lIin, 1970; TlChauer, 1978: Phelip i cols. 1990; ?heasant , 1991). 

Atenent exclusivament les estadístiques laborals. es trobarien prous 

raons de pes que justificarien l'educació posturol en edats ben jo. 
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s'incr/'menlu entre "li 30 1,," 40 " 

ves. Lo incapocitot laborol tronsitòrio 
(coneguda com IL T, s'acompanya d'un co

municat mèdic i, per tant és possible realit 

zar estadístiques sobre els seus origens) té, 

tant a l'Estat espanyol com en la resta de 

països industralitzats. un dels principals orí

gens en les malaltfes del sistema osteomus

cular i teixit cOl'1juntiu. 

Entre les postures de treball que més pro

blemes provoquen, hi ha la manipulació 

de càrregues i la postura sedent. Per la 

OIT (Organització Internacional del T re

ball), el maneig incorrecte de càrregues és 

la causa més freqüent d'accident laboral 

(entre un 20 i un 25%). Per exemple. a 

l'Estat espanyol, partint de les estadístiques 

d'accidents de treball de 1991, prop del 

8% de les baixes laborals tenen el seu orí

gen en la caiguda d'objectes en la manipu

lació i un 18% en sobreesforços. A Cata

lunya, partint de la declaració d'accidents 

de treball i les malalties laborals de 1992, 

es veu com un 18% del total d'accK!ents 

amb baixa (uns 15.000 casos) correspo

nen a lesions dorsolumbars, un 64,2% de 

les quals són provocades per sobresforços 

i mals gestos, 

L'educació poslurol en els nois i noies 

podria justifICar-se pensant en el futur labo

ral , però en el pro~ marc escolar hi ha 
raons tant o més importants que re.::oma

nen la seva realitzaci6. Entre altres coses, 

cal destacar: 

apunts 

• la llarga estOl'1a que el noi(a) soporta la 

postura sedent. amb una mínima variacIÓ 

postura! i un desconeixement de com 

combatre el cansament i el baix rendi· 

ment que s'originen. 

• El transport diari de llibres i material es

colar en motxilles. bosses i carteres, 

moltes vegades sobrecarregades I al

tres mal ajustades o incorrectament 

penjades. 

• La postura que s'adopta en d¡ferents 

jocs. actiVitats ITsiques i en la realitzaCió 

de diverses tasques de la classe d'edu

cació ITsica. Moltes vegades, els profes

sors d'educació fisica estan més atents a 

la quantitat (p. e . si es corre ràpid o lent 

o el nombre d'abdominals en un temps 

donat), que no pas a la qualitat (p. e . 

córrer bé o realitzar correaament els 

abdominals). És estrany que es dediquin 

sessions a ensenyar les postures correc

tes en diverses activitats quotidianes que 

afecten el no~a) , 

EI/reball es/àlic I repeli/iu 
a la vida diària 

L'esforç inyertit en nombroses situacions 

escolars, laborals. domèstiques i d'oci, ve 

condicionat en bona part per la postura 

que s'adopta, No solament els moviments 

que es fan SÓ!1 responsables de l'esforç, 

sinó que hi ha un component Important 

que s'anomena treball eslòtic, que no és 

més que un treball de tipus isomètric o 

postural. 

En els trebaHs de tipus dinàmIC, per exemple 

el de les extremrtats inferiors al caminar o 

pujar escales, els muscles es contrauen rítmi

cament i després es relaxen. Contràriament. 

en els treballs estàtics, per exemple roman

dre dempeus, mantenir els braços enlairats 

o agenollar-se amb els canyells a terra, els 

muscles mantenen la seva contracció durant 

tota l'estona. 

Grandjean (1973) mostra de forma amada 

el component estòlic en diferents posi

cions habituals en e l treball domèstic (Figu

ra I). Respecte al consum metabòlic basal, 

s'ha observat que romandre assegut Signi

fica un increment entre un 3 i un 5%: estar 

dret l' incrementa d'un 8 a un 10%: aju

pir-se l'incrementa entre el 50 i el 60%, 
mentre que l'agenollar-se l' incrementa en

tre un 30 i un 40%. A l'escola, el treball 

estàtic és bàsicament el de la postura se

dent. 

Diversos autors, entre ells Grandjean, es

menten la paradoxa que e l treball estàtic. 

encara que posseeiXI una menor despesa 

metabòlica que un treball dinàmic, sovint 

produeix major cansament, que pot quedar 

rel1ectit en enquestes subjectives de la 

càrrega de treball . Això es pot explicar ~

slològicament: en e l treball estàtic, les con

traccions isomètriques empresonen els 

vasos sanguinis i comprometen la irrigació. 

Per tant, difICulten l'aportació d'oxige n i re

tenen metabollts resultants de l trebal l mus

cular, cosa que incrementa e l cansament 

dels muscles, En el trebal l dinàmic, però, 

l'aportació d'oxigen I de glucosa a través de 

la drculaci6, així com l'evacuaCió de meta

bolits de rebuig, és COl'1IÍnua, cosa que su

posa un majOr rendiment que en e l treball 

estàtic. 

Educació postural 
a l'escola 

En l'ambient escolar no és freqüent que es 

tracti l'educació postura!. De tota manera, 

el no~a) està sotmès a diverses postures de 



risc, que poden provocar-li cansament 

baix rendiment i, a la llarga, lesions. Alguns 

treballs proposen exerocis de prevenció de 

problemes en la columna dels escolars 

(Cantó i jiménez. 1998). Però, reconeixent 

la Importància de la columna en els proble

mes posturals, no hauria de desll igar-se en 

I"edat escolar el treball de la columna dels 

principis i normes que haurien de regir 

l'efICàCia dels ITIOVIments de qualsevol seg

ment corporal (Aguado. 1993; Aguado i 

Femtindez. 1998). 

Un factor important agrava el problema: es 

tracta del fet que tot l'alumnat d·una matei

xa classe utilitza el mateix mobiliari , amb in

dependència de les seves dimensions an

tropomètriques. Això, que també succeeix 

en altres àmbits de la vida amb tots tipus 

d·eines, mobles i màquines que tenen di

mens~s inapropiades per als usuaris, re

força la importància de considerar sempre 

l'e lna. moble o màquina. des d·un punt de 

vista ergonòmic (Riera. 1982; Martínez i 
Aguado. 1991). a fi i efecte de buscar les es

tratègies motrius menys pe~udicials (Agua

do I Femàndez. 1998). 

En dlVe,-sos estudis s'ha vist com I"alumnat 

passa la majoria del temps escolar assegut 

(Institut de Biomecànica de VaJènc~, 

1992), amb una mínima vanació postural 

(Storr-Paulsen i .Aagard-Hensen. 1994) (Fi

gura 2). HI ha treballs que mostren la im

portància de la postura sedent prolongada 

en l'orígen del cansament i de lesions. 

(Mandal, 1985). Es podna esperar que el 

coneixement d·un repertori ample de pos

Sibles postures per romandre assegut, unit 

a la sensibilització sobre el tema. provoqui 

una major força postural en la posició se

dant de I"al umnat i. per tant. una menor fre

qüència en I"aparició de cansament en 

aquesta posició. 

D'altra banda. seria aconsellable sensibilit

zar I"al umnat i el professorat sobre la im

portància de real itzar petites pauses o des

cansos quan es pretengui prolongar durant 

una llarga estona la posició sedent. En 

aquestes pauses es podnen realitzar senzills 

exercicis de relaxació. estirament i tensió 

de diferents parts corporals. 

Els professors d'educació fís ica ensenyen 

habitualment diferents habilitats i destreses 

com botar una pilota, colpejar-la i llançar-la. 

o bé salt d·a!tura o natació. Estan famiHarit

zats. per tant. amb la didàctica de diferents 

gestos I moviments de I"alumnat. Les matei

xes estratègies que utilitza aquest professor, 

per exemple, per ensenyar la manera de 

xutar un baló. pot aplicar-les per ensenyar 

al noi(a) a transportar la càrrega o a seure 

correnament. 

L'educació postural de I"alumnat pot ser 

perfectament tractada en l'àreo d'edu

cació física (Aguado. 1996: Mendoza i 
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els pil()/eJ. es pot aprofitar I<l coI·loctuW <k coirills O peus de roba per /'$fIOnjar k>s pro",¡nè,lries corporals ell 

contacte amb elllI"a. 

Vargas. 1997). tant en I"ensenyament pri

mari com en el secundari. D'aquesta ma

nera. se cercarà sensibilitzar els nois(es) en 

la importància del tema postural en el ren

diment de diverses situacions de treball. 

(duY<oó Fi>a I Espo.u (59) (~5·60) 

descans i oci. mentre se'ls intentarà cons· 

cienciar en les postures que adoptin en 

situacions d iverses. També s"intentarà 

transmetre el coneixement d·un ampli 

ventall de postures possibles (Figura 3) i di-
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v~exercias compensatoris I de relaxa- que SOWlt es faon servir JOCS t representa-
ció que es realitzaran quan S'hagi de pro- ClOns en aquesta unitat didàctICa. D'aquesta 

langar una determinada postura durant manera, es pretén fer més atractiva l'edu-

llargues estones. 

Proposta 
d 'u·tla metodologia 

La metodologia que s'exposa a COl'ltJnua06 

neIX de la justifICacIÓ que s'ha realitzat i de 

l'experiència adqUlnda en la seva aplica06 
en l'escola, en l'educacIÓ pfimària. 

A continuacIÓ, es comenten efs prinCipals 

punts de la met()(jdogta proposada: 

Sa/ull higiene 

El tema de l'educació postural no d deslli

garíem d'altres temes de salut i higiene. Per 

exemple. en la unrtat didàctICa es podnen 

Incloure continguts de seguretat VIal o higie

ne en el vestir, Per això proposem el dis

seny d'una unitat didàctica en què mitjan

çant diverses sesSionS. s'estud ll n aquests 

continguts. Aquesta unitat s'hauraa de realit

zar al llarg del període d·escolantzaci6. i es 

cobririen otJtecttus adequats a diferents eta
pes I cicles. 

Ergonomia 

Proposem tractar aquesta educaoó des 

d'una VIsió ergonòmica, en què no s'ana

litzin de forma amada les postures, sin6 que 

es pensi sempre en els mobles, eIneS, 

màqutnes o matnats que es fan setVlf. Algu

nes vegades, com en el cas del mobilíari es

colar, que nos'adapta a lesdirnenslons defs 

usuans. és 00 obté ffiajOl" relevància l'edu

caCiÓ postural per minmltzar els efectes 

pe~udicials de dissenys inadequats. 

Blocs de continguts 
de l'àrea d 'Educacl6 Física 

Els temes proposats que encantarien dins 

del bkx de conttnguts d' educació per O lo 
solut. es poden tractar perfectament al cos

tat de continguts dels blocs dels ¡ocs i del 

cos expressió i comunicació, Proposem 

cació postural, apropant-la a l'alumne de 

forma motIVant. 

Acllvl/als I material de l 'alumnat 

Proposem que s'anahtzlf'l postures que re· 

percutelXen directament en l'alumnat. com 
la postura sedent a classe I el transport de 

llibres i material escolar. A més, s·haunen 

de fer seMf diferents utensilis, mobles i ei

nes emprats pels alumnes; per exemple les 

pròpies cadires de la classe, les motxilles o 

les carteres. 

Temes tranSllersals 

Alguns dels COl'ltJnguts de la unitat que es 

proposa són temes transversals, per la qual 
cosa s'hauran de planjf.car i coordinar al 

costat d'aJtres àrees. 

In volucrar lafamílla, e/ Cell/re, 
el barri 

ts II'Iteressant promoure la partiopació de 

tot el Centre, de la famma, del barri. a fi i 

efecte de reforçar en l'alumnat els temes 
tractats I també 5enSIbdttzar a través d'ells a 

altres persones, ja que pertoquen a tot el 

món. Per al)(ò es poden segUir diver;es es

tratègies, des de fu lls d'observacó que han 

d'omplir els alumnes juntament amb els pa

res I familiars, i conferències, taules rodo

nes. realització de pòsters I cartells fets pels 
alumnes despr~ de la unitat didàctica, i que 

es puguin pen¡ar en diferents 100 concor
regUIS del coHeg.. etc. 

ESlratègies 

És Important tenir en compte que l'edu

cació postural pot tractar-se amb estratè

gies no necessànament dll'ectNes_ les pos
tures més adequades per a un5 no tenen 

perquè ser les millors per a altres. No tot
hom té les mateIXes dimensions, gustos i 

forma de trebaHar, ts possible tractar 

l'educació postura! amb estratègies basades 

en què stgUI el propi alum1e qui trobi les 

milk>rs postures en les diverses actMtats 

que es proposen. 

Recursos 

Es proposa l'ús de diferents re<:ursos 

didàctICS com el Video. la fotografl1l i el 

CòmIC. Mrtjançant el video (INHST. 

1993) I la fotografia. es poden realitzar 

pràctiques d'observació ¡ anàliSI de dife

rents actIVItats I postures. Mitjançant el 

còmic, que ja ha estat utilitzat amb èxit en 

diferents ocasions (INSHT. 1993- 1998: 

Aguada. 1996) es pretén tractar aquests 

temes de forma motivant. Les historietes 

poden 11'lustrar de forma atractiva els 

principals conceptes. actituds I valors que 

s"tntenten transmetre i es poden fer servir 

com a promotores de dlscuslons de te

rnes posturals. 

Eva/uacl6 

Es proposa una forma d'evaluaci6 especifi

ca per aquesta unitat didàctica. Es basana 

en un conjunt de plantilles I enquestes que 
han de completar els alumnes durant la 

umtat didàctica (Figura 4). Han de ser om

plenades fora de l'llorari escolar i s"hl de

mana que es realitzin observaclOl'ls, co

mentans i dibuiXOS I es contesti a diferents 

preguntes sobre acti tuds, valors i normes. 

AI valorar la unitat didàctica, es ttndrà espe

cialment en compte la senSibilitzaCió pels 

temes i els canvis produits en les actituds 

de l'alumnat. 

Ulla sessió d 'e:remple 

Per acabar. es proposa com a exemple una 
sesSKl sobre el transport del material esco

lar en les motxilles i la seva inCidència en la 

postura, S'integraria juntament amb 3 més 
en gl'\Jp de 5eSSIOn5 que analitzanen el 

transport de pesos. Les altres sessions cor

respondrien a: Transport. de pesos perso

nals "e' corgo'-. T ranport de pesos ConSI
derables -lo mudonço·, I Transports en 

eqUIp -portem un e/efon'-



• Nom de la sessió: Les motxilles ·on hi 

portem les coses-. 

• lloc: Gimnàs o pati. 

• Material necessari: Cada alumne ha de 

portar una motxilla (preferentment la 
que fa servir per anar al col·legi. amb els 

llibres dins). 

ObJeclius 

• Explicar la importància de transp:xtar cor

rectament les càrregues i sensibilitzar l'a

lumnat pel tema. 

• Descobrir com s'han de portar les mot-

xilles. 

• Desobrir corn s'ajusten les motxilles. 

• Conèixer diferents tipus de motxilles. 

• Aprendre a col-locar correctament la 

càrrega en les motxilles. 

Una part d'aquests objectius s6n compartJts 

en les altres sessions de transport de càrre· 

gues. 

Desenl-'olupame"t 

Fau /"Ietal: 

• S'expl~uen els objectius de la sesSIÓ. 

• Es real itza un escalfament suau que in· 

clou, entre altres, exercios de Hexibilitat 

del tronc. 

• En grups de 3. es busquen diferents for

mes de transportar-ne una. 

• Com s'hauria de transportar una càrrega 

entre diverws alumnes? Quants quilos es 

podnen transportar? Per què no és bo 

portar molta càrrega? 

• Cadascun agafa la seva moIXdla i se la 
coHoca a l'esquena. Es camina pe! gimnàs i. 

quan hom es troba amb algú, s'observa 

com la porta (és important memoritzar-ho 
perquè després es discutirà entre tots): 

(]) i La porta penjada de les dues espatlles 

o només d'una? 

b) i Està ben col-locada O està molt alta o 

molt baixa? 

el iVa massa carregada? 

d) ¡Estan ben protegides les zones de la 

motxilla que freguen el cos? 

QUANT PESA LA MEVA MOTXILLA? 

13 
transport 
de pesos 

Nom ; cognoms: 

Curs: 

T ASQUES 

L Fes un llista amb tot el que has ficat a la motxilla avui per anar al 

col'legi 
2. Imagina que la teva motxiUa és transparent; dibuixa com distribueixes a 

dins les coses. Què col 'loques més amunt i què més avall?, què col'lo
ques més a prop de l'esquena i què més lluny? 

3. Quant pesa la teva motxilla buida? Durant una setmana pesa la teva 
motxilla cada dia i anota el resulta en la taula i el gràfic. 

Uista de pesos (kg) 

Pes en kg , 
6.S ..................... . 

DiUuns 
Dimarts _ 

6 ...................... . 

5.5 . 

Dime<:re:o - S ················ .......... . 
Dijous - - 4.5 . . 

• 
" , . 
2.5 . . , . 
" 

dilluns dimarts dime<:res dijous divendres 

Figura 4. E:remple d 'eltf/uesl(J que ~s T(!parlri.~ ala c/Ilsse I que /raurien d ·ompllr.l$ III1<mncs. En Ilquest CM con· 
<Tel. en què cs demana peSil' les mOl.rllles. s injlJ,ma, à que si nQ es li bàscula a C/J~ es fJ<Jlfi7' a iafarmàdll Q 

Im Ull comerç del barri. 

• Quins avantatges té utilitzar motxilla? 

Com s'hauria de portar la motxilla? Corn 

la porten els nois de la classe? QUI la por

ta malament? Per què? Com fixar-se en 

portar bé la motxil la? Com ~'haurien de 

portar altres càrregues: llibres, car

teres .. . ? 

• Què portem dins la motxilla? Portem 

molta càrrega? Com està col'lacada la 

càrrega? la col'laquem sempre de la ma

teixa manera? Quina seria la millor mane

ra de distribuir la càrrega a la motxilla? 

• Tots intercanvien la motxilla amb un 

company i, sense ajustar-la, tomen a ca· 

minar per la classe, i observen els que 

troben pel camí. 

EcIuc><.oó Fisoca, Espot\'; (:;') (~5·60) 

• Per què cadascú ha d'ajustar la motxilla a 

les seves caracteristiques? Com s'ajusten 

les tires de la motxilla? Com portaven ara 

les motxilles els companys? Han d'ajus

tar-se també les motxilles en funcIÓ dels 

ll ibres que es transporten? 

Amb tota la classe diVidida en 3 o 4 grups . 

es realitzen algunes curses de re lleus i es 

fa servir com a testimoni una motxilla. 

que s'haurà de transportar en diferents 

posicions que es determinaran prèvia

ment. Es discutirà després sobre aquestes 

formes de transport i també sobre la co

moditat, la rapidesa i l'equll·hbri en cadas

cuna. 

:iU 
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Fi111T(J .s. l.wmpks di: d jbuLrQs iIt 1Íf'1U àJ",/c 

u",1s pn ro"""lilr dif~1s /UfIt'CkS Ih In /lVS'u· 
l't'S uli/jluuln ni rl lr(l /!Jf>Orl de drrtpn. 

• Es fan dive~ exercICIS d'abdominals i 

d'estirament de la musculatura lumbar. 

• Es comenta la Importància de l'en· 

trenament ff~. no solament per a l'es

port, sinó també per a la vida diàna. 

• Es comenten aspectes de la manipula06 

de cArregues a partir de dibuIXos de bpUS 

'CòmlC" (F.gura S). 

Es lliuren unes enquestes, que cal omplir a 

casa, sobre la manipulacIÓ de les càrregues, 
en què s'observen les postures que adop

ten els pares en determinades tasques; per 

exemple, agafar la bombona de bu~. trans

portar la compra, etc. 
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· r:f:STló f:SPOHTII'A'

El desenvolupament espacial de l'estadi modern
de futbol: l'exemple anglès

Si per gestió esportiva s'entèn únicament l'aplicació d'unes tècniques destinades o millo

rar lo rendabilitat dels seNeis, l'article que es publico o continuació no tindria sentit en el

bloc de Gestió .Esportivo. Aro bé, quan lo gestió és entesa com l'optimització d'un seNei

adoptat o les característiques i necessitats de l'entorn, el mateix article cobra tot el seu

sentit en f'esmentada secció. En efecte, realitzo uno revisió històrica de lo transformació

dels estadis de futbol anglesos en les diferents etapes de lo seva existència. Mostra èla

rament com totes les decisions arquitèctòniques i d'ús posterior que s'han près, estan to

talment lligades ols avatars del futbol i de lo societat anglesa de coda moment històric.

Per aquest motiu, ;0 entrats en un nou segle, ens ho semblat molt interessant oferir

aquesta visió retrospectiva, de lo qual, sense cop meno de dubte, es poden extreure

lIiç¿ms de futur de gran utilitat per o lo gestió esportiva. (Noto del Consell Editaria!.)

John Annett
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Nichola Crilly
Scott Reid
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TIII' Cenl1'p /01' Resea/di in!o SpO'l'! and Socie!y
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Abstract

This paper provides an historical description of the spatial
development of the modern football stadium within England. In
the years from the 14th. century the environment within which
football is played has changed from one of unrestricted and
mu!tifunctional space to one of confinement and segmentation.
Modern stadium design is generally regarded as comfortable and
accessible, but there is still some resistance to these changes.

Resum

L'article proporciona una descripció del desenvolupament espacial

de l'estadi modern de futbol a Anglaterra. Des que aquest esport

començà a practicar-se al llarg del segle XIV, el seu entorn ha evolu

cionat d'un espai sense reglamentacions i multifuncional a un altre

acotat i segmentat. Es considera que el disseny dels nous estadis els

fa més confortables i accessibles. De tota manera, encara hi ha re

sistències en front d'aquests canvis.

Introducció

En el cor de cada club de futbol hi ha un estadi; una estructura que

ha abrigat moments d'èxtasi i 'd'infarts' per als espectadors que re

gularment assisteixen als partits. Recentment, els estadis de futbol

anglesos han patit un dels canvis més profunds des dels inicis del se

gle XX; tots els clubs de les dues primeres categones de la lliga angle

sa tenen estadis on tot el món és assegut. Amb l'avançament del ca

pitalisme -igual com en altres dimensions de la vida social- ha tingut

lloc un procés de racionalització de l'espai. En general, els espais

oberts han estat substitu·¡ts per espais més acotats, tant en les zones

urbanes com en les rurals. L'esport no és una excepció; també ha

estat sotmès a aquests processos, especialment els moderns estadis

de futbol (Bale, 1993).

Aquest article proporciona una visió històrica del desenvolupa

ment espacial dels moderns estadis de futbol. S'inicia amb els jocs

tradicionals practicats cap al segle XIV. i passa pels efectes de les pu

blic schoofs angleses en els primers estadis fins als moderns

exemples dels mateixos amb seients per a tothom. L'estudi s'inicia

en el segle XIV perquè no es tenen evidències empíriques ante

riors a aquest període.
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Fu/bol/radlclollal 

El futbol tradiCional de l'Anglaterra del re

gle XlV. conSiStia en un conlunt de locs 

que no tenien cap mena de regulacIÓ 

quant a l'equIp: es caractentzaven per 

una galfebé total absènCia de regulacions 

espaCials. Per això. l'estadi de futbol 

anglès del segle Xr.' va ser l'espai obert en 

SI mateix. No era Inusual que aquests Jocs 

se celebreSSin als carrers, als camps; fins i 

tot a les platges. El fet que no eXistiSSin re

gies, Significa que podien tenir lloc quan I 

on es volgués. Es jugaven entre pobles I 

ciutats i no en el sentit simbòlic que uns 

Jugaven contra els altres. sinó en ellite

ral. conlro els altres (Dunningt.lheard. 

1979). En no haver regles relatives a 

l'espai i al temps. els jocs podien durar 

hores I hores. fins I tot a plena foscor , fins 

que es proclamés un vencedof". En man

car normes relatives a l'espai de Joc, els 

espectadors es podien acostar als juga

dors. Fins I tot tan a prop. que alguns en

traven en el JOC. rreqüentment contra la 

seva voluntat. I les regles qUI! apa~lxlen 

en el decurs d~ joc. eren normalment de 

caràcter local I es transmetien oralment. 

l 'absència de regles escrites anglnava 

que e ls jugadors tingueSSin un ample mar

ge per fer e l que volguessin. El futbol 

d'aquella època era una actiVitat en què la 

diversió i el nure eren característiques Im

portants. La Inexistència de regles con

duïa també a un joc excessivament violent 

d'acord amb els actuals estàndards de to

lerànCia: era freqüent que es produïSSin 

morts. A més. els Jugadors contemplaven 

la seva partiCipaCió en el joc com un dret 

ancestral adqUirit en el de<urs dels temps. 

les autontats locals i estatals estaven en 

contra d 'aquestes pràctiques, espeoaJment 

pel que fa a la violència lles morts que com
portava. En el clecUf"S dels tres o quatre se

gles següents. hi va haver molts Intents de 

prohibir aquestes pràcttques, però sempre 

van fracassar, espeoaIment perquè les au-

toritats no havien aconseguit encara m0no

politzar l'ús de la fOfÇ<1. 

llastimosament per als que es divertien a 

l'hor.l de practicar-b, el futbol tradicional 

estava pràcticament extJflgit a prmoJJlS del 

segle XIX. Diversos factors van provocar-ne 

la desaparició. 8 pnmer fou la pèrdua del 

suport donat per l'aristocràCia i l'alta burxe-

513 .. Hom creu que el seu distancl3ment 

d'aquesta pràctica va lligat a l'augment del 

poder de les classes mitjanes. p.J mateix 

temps. s'incrementà l'efectivitat de les auto

ritats estatals. la creacIÓ a Iv1glaterra d'un 

cos de policia el 1929 va donar a les auton

tats el monopoli de la força que calia per 
acabar amb el futbol tradicional. Per a la 
majoria dels que havien jugat a futbol ante

riorment, aIXò fou un gran revé5. De tota 

manera, aquest procés de transformació va 

ser lent i el futbol contrluà sent una pràctica 
molt popular en les publIC schools dels se

gles XVIII i XIX. 

PublLc schools 

En les pubiJc schools angleses el futlx>l no 
estava prohibit, perquè el que passes a dins 
1""10 es considerava un perill per a la SOCietat. 

Els accidents violents que ni succe'isslfI no 
havien de transcendir a l'exterior. Els límits 

espacl3ls d'aquestes escoles van ser proba

blement el primer tipus de reglamentaCIó 

espacial que va atènyer el futbol. A ~s, 

també tenien clares normatives respecte a 

quan es podia jugar. 

En els seus inicis. les public schoo/s esta

ven dominades pets fills de l'anstocràoa. 

que consideraven els seus companys com a 

éssers I"fenors. l 'escola la dlnglen pràctica

ment aquests OOIS. cosa que els permetia 

utilitzar el dret de prefec/.fogging (I). 

Aquest fet donava als alumnes més grans 
l'oportunitat de manar als més pves I els 

obligaven a realitzar determinades tasques 

per a eUs. la Influència de lhomas ArnoId 
en l'escola de Rugby (1828- 1842) va Intro-

duir catMS Significatius en l'organització de 

les publico schoo/s. Desrtjà que els seus 

a1urrnes fOSSIn 'cavallers cristians' (2): ês a 

dir. que tinguessin ma¡of autocontrol i ma

JOf 11e131ta1 I espent d' equrp. Per a e ll. els JOCS 

d ' eqUip eren VIStos com un mitjà per assoli,. 

aquests objecttus. També observà que. a 

través d'aquest plante}¡¡ment. l'equip direc· 

tlU adqUiria ma;o.- poder del que origlnàna. 

ment haVIa tmgut. 

Una conseqüènoa inesperada d'aquest 

procés d'autocontrol, va ser ~ modernitza

ció del joc del futbol. Els Jugadors -alumnes 

de les escoles- van començar a gaudir més 

a Iravés del domini de la tècnica que no pas 
amb l'exercici de la violència. Una de les 

maneres a través de les quals es consolidà 

aquest fet , fou la Introducció de regles escri

tes . Les de cada escola reflectien les vana
cians locals que es donaven en els jocs tra

dlOOl"\als. Per això, no era musual que hi ha

gués regLamentaOOf"lS diferents. El 1845. 

l'escola de Rugby va escriure les pnmeres 

que es coneIXen per al JOC del futbol. cosa 

que va rer que ~ pe fos sotmès a normes 
més estnctes i formals. En aquest marc, 

s'expIicttà la rruda del camp. encara que. de

gut a les diferènoes entre cada escola, no hi 

haVIa una sola norma nacional refenda a la 

qüestió. Per exemple. en Rugby era possi

ble agafar et baló amb les mans. cosa que 

no era permesa a Eaton. Sens dubte. si les 

escoles no haguessin escrit les notmes. el 

futur del joc hauna estat Incert. Les normes 

orals haurien estat disfunóonals a mesura 

que el joc es tomava més complex. I elfut

lx>I hauria estat Urla activitat exclusivament 

local si els alumnes de les publiCO schoo/s 

no haguesSin anat a la universitat. 

U"iversila/s, 
¡"dustrlalllzació 

I co"stltucló dels clubs 

Quan els fIOIS de cada publico school van 

acabar els seus estudis. accediren a la uní-

(I) Àq...esl dret COI'\SIStIa en d ie!. ~ e!$ ~ lT"é l'3ffl pod.oen """""" els lT"é i'C"'= E<3 U'\i tnane<3 d"jr'troduor"·i(K en 11 wI.> ~:per6. t.vrbé es pn::<IoJoen abusos 
d"0U!0ntiI1. {Not.o de 11 tndo..o:IOI'1I J 
(1) Chro5¡.on Gen/Iemen. en~. (NotI. de 11 !fa<1uctora.) 
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ve(';1!at, Q(1 es van veure obligats a barre

jar-se amb els que venien d'altres centres 

universltans. Jugar a futOOi contra altres estu
diants. obligà a que es redefinissin les nor

mes. Durant el segle XIX. s'assistí al seu refi 

nament i el rugby es convertí en un esport 

diferent al futlxll. El 186] van tenir lloc SIS 

encontres entre representants de diverses 

pub/ic schoo/s i universrtats. cosa que even

tualment conduí a la constitució de la Foot

boll Associotion: conseqüentment. s'establi 

una mida única de camp de futbol per a tot el 

país. les noves normes establien que el te

rreny havia de tenir 200x I 00 Iardes (3). Des 
d'aquest moment, el futbd fou un esport i 

no únicament un passatemps. Aquests de

senvolupaments van ser paral.lels a canvis 

generals en la societat. entre els que cal in

cloure el plantejament de les ciutats. 

Aquest plantejament i les noves normes 

van conduir a la construcció d'estadis espe

Cialitzats en futbol . 

La industrialització també va tenir efectes en 

e l desenvdupament dels estadis. Mentre es 

produïa, la gent tenia menys temps per ju
gar a la nova pràctica del futbol, degut a que 

treballaven durant gairebé tot el dia. T amt>é 

tenien menys espai per jugar. Els treballa

dors vMen gairebé sempre prop de la fàbn

ca. en cases amuntegades on hi haVla ben 

poc espai per jugar. Mentre l'espai es res

tringia, es crearen llocs especialitzats on la 

gent hi pogués jugar, I que els clubs van co

mençar a fer servir. 

Els clubs de futbol anglesos es van constituir 

en base a procedències molt variades. 

PJguns van sorgir dels llocs de treball, altres 

de les esglésies, agrupacions d'antics alum

nes, clubs esportius i, fins I tot. carrers re~

denClals. Alguns exemples són Blackburn 

Revers (agrupaCió d'antics alumnes). Ever

ton i Aston Villa (esglésies).lvsenal i West 

Ham United (lloc de treball). Derby 

County (club esportiu) i Charlton Athletic 

(carrer res idencial). Un cop els clubs 

s'havien format. començaren immediata

ment a buscar espais on jugar. Quan ho van 

aconseguir, Anglaterra assistí a la construc

ció dels primers estadis de futbol . 

Els inicis de l'estadi 
defil/bQI 

L'Inici de la Uiga de futbol el 1888. significà 

que els equips havien de tenir llocs per ju

gar. As~stim als Inicis de l'aparició dels esta

dis de futbol. La del imitació espacial del fut

bol. que en el seus començaments va ser 

una estandaritzaCló dels reglaments locals 

dels Jocs tradKlonals. també va provocar 

que el joc s'orientés progressivament al re

sultat (Sale. 1993). ~xò fou degut a què es 

van separar i aillar els experts implicats en el 

joc (entrenadors, jugadors ... ) dels especta

dors. Els que havien comprat els clubs de 

futbol. van descobrir que cada vegada hi ha

via més espectadors interessats en seguir 

els partits i, quan e ls van separar dels ex

perts. sorgí una oportunitat excel'lent per 

obtenir beneficis. A partir d'aquest mo

ment, l'espai del futbol era un espai de pa

gament. L'esport del futbol es convertí més 

-en un consum pagat que no pas en una ac

tMlat de participació I recreativ.i . ..?" (Thrift. 

1981 ). 

La primera cosa que es bastí foren tanques 

al voltant del terreny de joc. S'evitava així 

que jugadors i espectadors es barregessin. 

Jvnb aquesta mesura. els propietaris dels 

clubs posaren les bases dels primers esta

dis. Aviat es va comprovar que SI hi havia 

massa espectadors no tots podien veure el 

partit. Com a resultat d'això. es van cons

truir uns espais apropiats: rampes IncJina

des. La seva qualitat depenia dels diners 
que hom disposava per construir-les. Cap a 

l'any 1880. els clubs van utilitzar escombra

ries, carbó i cendra per bastir-les. La cons

trucció era fàcil però no eren gaire còmo

des, sobretot si plovia. 

Els propietaris dels clubs de futbol comen

çaren a exigir que els partits es contem

plessin amb relativa comoditat I a cobert 

de la pluja. Les primeres grades es van 

construir cap al 1880, de manera que els 

espectadors de classes més benestants 

podien seure i mantenir-se a distància dels 

espectadors comuns. No tots els clubs de 

futbol van tenir la possibilitat d'adequar tn-

bunes. Alguns es van haver de conformar 

amb utilitzar vehicles com a terraplens. i al

tres van utilitzar e ls locals socials del cric

ket. El Crystal Palace (un club de Primera 

Divisió) no va poder tenir el seu propi es

tadi fi ns e l 1969. Amb la construCCIó 

d'aquests estadis. la segregació SOCial fou 

cada vegada més gran al terreny de joc. En 

primer lloc. els jugadors van ser segregats 

dels espectadors i. en aquest moment. se 

segregaren diferents tipus d·espectadors. 

Per això. cal dir que la segregaCió i. conse

qüentment. poder i control, va tenir en 

aquesta època un fonament econòmic, 

més que no pas deguda a l'equip al qual 

cada espectador donava suport. 

El desenvolupament espacial de l'estadi de 

futbol entrava en una nova fase . El futbol es

tava més confi nat que mai. Els jugadors te

nien assignat un lloc espe<ific on jugar i els 
espectadors un des d 'on mirar. Els estadis 

de futbol creixien progressivament. A partir 
del 1888. any en que començà la ll iga de 

futbol. l'assistència d'espectadors es mult i

plicà ràpidament. El 1899. 20.000 perso

nes es van desplaçar per presenciar un par

tit amistós de l'Aston Villa (Ingl is, 1983). 

L'augment d'espectadors sign ificà mi llors 

estadiS i aquests estadis van atraure més es

pectadors. 

El futbol es convertí en un negoci cada ve

gada més rendible. Els nous estadis cada 
cop eren més grans. de manera que hi po

gués haver més espectadors asseguts. Les 

grades ocupaven més espai que les rampes 

però també eren més rendibles. A l'i

nKiar-se el segle xx, es van construir estadis 

amb grades que ja ocupaven un dels costats 

del terreny de JOC. Els altres continuaven 

reservats a espectadors que eren dem

peus. PJguns clubs ja van introduir zones 

corbes en les cantonades dels estadis pertal 

de guanyar més places, però la majoria 

construïen les cantonades en angle recte 
perquè afavorien la proximitat dels especta

dors al terreny de joc. 
Després van arribar les millores dirigides als 

espectadors que eren dempeus. Si primer 

havien estat segregats dels que eren asse-



guts, ara ho foren pel c~ma. A comenc;a· 

ments del segle xx. bastants dubs cobl'1ren 

16 rampes rnclinades. El dima a Anglaterra 

era molt advers. El 1894 va fer tant fred que 

els jugadors de I"Aston Vi lla van jugar la se· 
gona part d'un partit amb guants. gorres i 

pantalons llargs. Alguns espectad0r5 van 

morir per la mateixa raó (Inglis. 1989). 

En els anys 40·50. es van introduir vana· 

Clons en els estadIS. El concepte va ser 

pràcttcament el mateIX. però van ser cada 
vegada més grans a fi i efecte d'allotjar les 

creixents masses d·espectadors. Just abans 

de la 11 Guerra Mundial. l"asslStència als par· 

tits de futbol se situava en uns 48 milions 

d'espectadors, xifra que mai més no ha es· 

tat Sl.Jperada. Després de la guerra. molts 
estadIS van ser remodelats com a canse· 
~ncla dl!1s seus efectes. i des d'aleshores 

f~ al 1990 les línies bàs~ del seu dIS

seny amb prou felOe5 vanaren. 

L'es/ad/modern 

L'abril de 1989. 96 seguidors dellJverpool 

van morir a I"estadl d'Hillsborough durant la 

semifinal di! la FootbaJl Assoòation Cup (4). 
Molts d'ells van moriren ser atxafats. Hi ha

VIiI massa ~nt en una de les àrees de ram· 
pes Indin:tdes. Degut a aquest desastre, el 

més alt responsable de la jusocla anglesa, 

Lord Jus tice T aylor. va escriure un InfOf"ffie 

en què se suggena que tots els estadiS hau· 

rien de tenir exclusivament espectadors as· 
seguts. El 1990, el Govern Britànic i la 

Foctboll Associotion van donar suport a 

I"informe. Es va deodir que a finals de 1994 
tQt5 els estadis de Prmera i Segona DIVISIÓ 
haunen d'estar remodelats de manera que 

només hi hagués espectadors asseguts i, el 

1999, els pertanyents a les dues altres dIVi
SIOnS haur~n de fer el mateix. L'informe 

només va ser imposat obligatòriament a les 

dues divisions superiors. 

El reSI.Jltat fou que tots els estadis de les 
dues pomeres divisIOnS són exdusivament 

per a espectadors asseguts. Abans d'aquest 

ml"orme. un o dos dubs ja havien pensat 

(4) Equo¡ ..... Lo Copi! de! Rel. (Nola de Lo uD.acn..) 
(S) 1Jn.l ..... ~. 1.61::n. (Nola de Lo tradllClCn.) 

construir els seus estadis aIXÍ, però els se

guidors van reaccionar molt negativament i, 

fmalmenl. es van reservar espais per a es

pectadors dempeus. Les implicacions de 

l'infonne Taylor i la implantació d'estadls 

amb espeaa.dors asseguts, provocà que els 

clubs tomessin a reflexionar sobre aquells i 

el seu espai físic. la tranSICIÓ de rampes In

clmdes a seients 5Ignificà que es va reduir la 

capaota.t de l'estadi ¡ aIXÒ, alhora, tingué im

plicacions en l'economia dels clubs: els més 
grans necessitaven diners per competir I els 

petits per sobreviure. Les remodelacions 

dels estadis havien provocat grans despeses 

als clubs. 

La Implantació d'estadis amb espectadol"!i 

asseguts va tenir enormes conseqüències 

en el desenvolupament espaoal de l'estadi 

de futtx:A. El 1964, el Manchester UMed 

fou el prYner equip d'Europa en constrUIr 

Iotges per a executJus.l><¡uest ret va reduir 

l'espai reservat per als espectacIclr5 dem-

l'estadi té la VIrtut d'assolir la talla de la su
perlicie terrestre. T am~ els espeaadors 

que miren el partit des de la còmode butaca 

de casa seva. són una prolongacIÓ de l'es

tadi. En l'actual clima de tecnificació. el sofà 

de la pròpli! llar és un nou exemple dels es

tadis per a espectadors asseguts. i la perso

na que contempla el partit des d'all[ té millor 

perspectiva I confort que el seguidor que és 

a l'estadi. 

Les l'"IOYeS ordenances relatives a la cons

truc06 d·estadis, han provocat que alguns 

clubs es plantegin deixar els antia i es tras

lladin a nous emplaçaments. Per a alguns, 

això ha signifICat la pèrdua de més de 

I 00 an~ d·històna. El Derby County és un 

club de futbol de Primera Divisió, fundat el 

1884. Però el 1997 6va traslladar a un nou 

estadi que reuneIX millors condicions arqui

tectòniques. I><¡uest nou estadi només es 

troba a dues milles (5) de distància de 

l'antic. però molts cors s'han trencat amb 

peus. Ja haVIen estat segregats amb la crea- motiu del trasjlat. Està SItuat en una zona on 
ció de grades al ser obligats a seun! i al sepa

rar les aficions. Si les primeres mesures se

gregacionistes eren destinades a eVItar la 

VIOlència. aquesta es fonamentava en ente

ns econòmics. La perseruclÓ de l'àmm de 

lucre fou cada vegada més important al fut
bol anglès. Els espectadors cada cop esta

ven més segregats entre 51. El resultat fou 
que. amb una mesura rera l'altra, es va res

tnngir el potencial de moviment dels espec
tadors fins a extrems que mal no s'havien 

donat en el futbol anglès. 

Si abans els espectadors es podien moure 

per tot arreu i parlar amb tothom, ara esta

ven obligats a parlar només amb les dues 
persones entre les quals seien, amb la que 
tenien darrera i, SI es VInClaven una m.ca, 

amb la del davant. Contemplar el futlx>l 

S'haVlil convertit en una activitat més confi
nada que mai. 

A més, la Introducció de les càmeres de te

levisió en els partits, ha ampliat el desenvo

lupament dels estadis de futbol angJesos a 

uns límits antenormenl insospitats. La tele

visió permet que I"estadi es despleguI en di

mensions mundials. A cada parllt de futbol, 

f~ FI<>c.o , Eopott. (U ) (62.(,6) 

no hi ha cap edifici a menys de 600 metres, 

mentre que l'aftre tenli! vivendes a tocar. 
Els clubs de futbol anglesos es plantegen se

riosament el fet di! desplaçar-se a estadis 

més grans. ja que l'aficIÓ augmenta cada dia 

i les perspect~ di! benefICIS econòmics 
també. L·Arsenal. que actualment (1998) 

és el club campIÓ de "iga. té. per exemple, 

1..1"1 estadi per a 38.000 espectadors, però hi 

ha 60.000 seguidors que volen seguir els 

seus parllts. El club Intenta ampliar l'antic 

estadi, però té problemes amb la població 
que resideiX als voltants ¡ amb les autoritats 

urbanístiques. S'ha vist obligat a jugar la Uiga 

de Campions de la UEFA a l'estadi de 

Wembley, que @OS el de la selec06 nacional. 

El darrer paM de Uiga que se celebrà. 
comptà amb l'asSIstència de 72.000 segUI

dors, gairebé el doble de la capacitat del seu 

prop estadi. 

Els estadis de futbd anglesos han estat ge

neralment espais dedicats al futbd. Però, a 

mesura que es fan més grans. comencen a 

encabir més equipaments a més dels desti

nats a veure futbol. I ¡a s'hi comencen a 

construir hotels, sales de conferències ¡ res-

apunts (jí; 
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taurants. Fins i tot, l'estadi de l'Huddersf.els 
T own té una piscina i un cinema. Dues ¡ns

taJ'lacions que haurien estat impensables en 
el futbol anglès de fa deu anys. 

Els darrers temps. els estadis de futbol an

glesos han patit importantíssims canvis. 
Aquests canYis eren la via mitjançant la qual 

molts podien augmentar els seus guanys. 
però per a molts seguidors han signirlCat es

borrar part de la seva història. Per a molts 

d'aquests segui~. els antics estadis con

tenien major diversió i emoció que els 

nous. Aquests aspectes constitueixen una 

part molt important del club de futbol al 

qual donen suport, i desapareixen dels 

nous estadis. Per tant. no ha de sorprendre 

que molts seguidors anglesos de futbol 

s'hagin oposat als nous estadis. als quals els 

manca l'especificitat que simbolitzaven els 

antics. ATa bé. de la mateixa manera que el 

futbol ha evduciooat als darrers anys del 

segle xx. també ho han fet els estadis per a 

practicar-lo. 

ConclusW 

En aquest article hem tractat de descriure el 

dese~upament dels estadis de futbol an

glesos. La història del futbol anglès és cone

guda arreu del món. En prendre-la com a 

referència, hem traçat les transforrnacioos 

-m;:mó 1~'lI'OIlTI\'A . 

dels estadis. Hem mostrat com el futboj a 
Anglaterra cOl'l'lefllià com Uf! conglomerat 
de jocs tradicionals que no estaVen especíli

carnent confinats. En el segle XVIII, es comen

çaren a proouir lOrmes d'acotament espacial 
d·aquests jocs. Des d'aleshores, fou assignat 

al joc un terreny de joc acotat i exactament 

delinit. La introducció de graderies i rampes 
inclinades comportà una segregació entre 

jugadors i ~. Els estadis moderns 

estan més delimitats que mai. de manera 
que cada persona té assignat un espai con
cret. I també , a mesura que augmenta el po
tencia) tecnològic, el potencial de creixe

ment de I"estadi de futbol no ha parat. 
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Anàlisi comparativa de tècniques d'ensenyament
en la iniciació al "floorball" patins
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tècniques d'ensenyament, jocs, esports d'equip,
tècnica versus tàctica

Abstract

This study investigates the effects that different didactic
techniques (or ways of transmitting information) provoke in
physical-sporting performance and in the motivation of subjects
who begin the practice of an invasion sport: skating floorball. We
used an intergroup design of 75 subjects and to each group we
applied different level of treatment.· on the one hand, giving the
information directly, on the other, urging the discovery through
ludic resources, and finally, an intermediate model of juxtaposition
of the two previous tendencies. The results show significant
differences in favour of the group that did the learning through
searching for ludic resources, both in the levels of motivation and
the intensity of the effort, and in the performance in a closed test.
We found no differences between the groups nor in the taking of
decisions nor in their execution during the fame in a real situation
although we found some difference in the variable control in
favour of the group that combined both techniques.

El present estudi pretén investigar els efectes que diferents tècni

ques didàctiques (o formes de transmissió de la informació) provo

quen en el rendiment físico-esportiu i en la motivació dels subjectes

que s'inicien en la pràctica d'un esport d'invasió: el ~oorboll patins.

S'utilitzà un disseny intergrup amb 75 subjectes i a cada grup se li

aplicà un nivell de tractament diferent: d'una banda, proporcionant

la informació directament, i d'una altra impulsant el descobriment a

través de recursos lúdics i, finalment, un model intermig de iuxtapo

sició de les dues tendències anteriors. Els resultats mostren diferèn

cies significatives a favor del grup que realitzà l'aprenentatge en for

ma de recerca a través de recursos lúdics, tant en els seus nivells de

motivació i en la intensitat de l'esforç, com en el rendiment en una

prova tancada. Durant el joc en situació real, no es van trobar di

ferències entre grups ni en la presa de decisions ni en l'execució,

però sí en la variable control a favor del grup que combinà ambdues

tècniques.

Introducció

Per a l'ensenyament dels esports d'equip s'utilitzen, essencialment,

dues tècniques didàctiques en funció de com es proporciona la in

formació a l'alumnat (Blazquez, 1986: Sanchez, 1990: Delgado,

1991 a, Bayer, 1992.

Instrucció directa

Es tracta d'un ensenyament massiu i analític centrat en el professor,

en què es proporciona directament la informació a l'alumnat.

Aquest corrent es concreta en la repetició d'exercicis aïllats que

progressen en dificultat i complexitat, a fi i efecte que l'aprenent

aconsegueixi una correcta execució tècnica; posteriorment, una ve

gada dominats els fonaments tècnics d'aquest esport, es desenvolu

pen els aspectes tàctics tant individuals com col, lectius. Els detrac

tors d'aquest corrent argumenten que l'educador elimina la possibi

litat d'una presa de consciència, per part de l'alumnat, del moment,

lloc i raons de l'utilitat dels gests tècnics en joc. El qualifiquen

U8 ap nt Educació F;sica i Esports (59) (68-79)



d'excessivament mecanlCista I de propor

cionar un aprenentatge mancat de signi

fICat I absent d'individualització (BI.izquez, 

1995). Es critica que aquesta aproximació 

no dona opció perquè apareguin pensa

ments oberts. perquè es desenvolupin la 

capacitat d'adaptabilitat. l'habilitat per refie

xionaren i sobre l'acció, ni la Imaginació o Ja 

creativitat. En el millor dels casos, amb la in

troducció de la tàctica, es permetria l'a

parició de la faceta creativa, encara que 

amb un important retard en el procés i amb 

el risc de no trobar gaudi durant el joc (De

vis, 1996, pàg. 32). 

De recerca o Indagacl6 

És una tendència més globalitzadora i ac

tiva, basada en les teories cognitives , en 

què preval l'atenció al procés I a l'a

prenentatge mitjançant assaig-error. Els 

autors que advoquen per aquesta tècnica, 

argumenten que la seva implicaCIÓ Inci

deix espeCialment en l'aspecte cognitiu . 

Devis (1 996, pàg. 38) esmenta que les 

tradicions europees respecte al planteja

ment tàct ic, es referien a l'existència de 

principis tècnica-tàctics comuns a diver

sos jocs esportius, i a l'ús de jocs me

nors" com a recursos metodològics en 

l'ensenyament esportiu. Només a partir 

de la dècada dels setanta, l'ensenyament 

dels jocs esportius va ser capaç de supe

rar l'èmfasi tècnic. i orientar-se especial

ment als aspectes tàctics gràcies a les 

aportacions francesa (Bayer. 1992) i 

br itànica (Universitat de Loughborough: 

ensenyamen t per o lo comprensi6). En 

aquesta concepcl6, es parteix de lo tàcti
ca cop o lo tècnico mitjonçont l'ús de 

¡ocs modificats que posseeixen sem

blances tàctiques amb els esports, i es 

busca la comprensió dels pnncipis a partir 

de la participaci6 en ells. Després d'a

nalitzar el joc i els possibles errors tècni 

ca-tàctics de l'alumne, l'educador inclou 

altres jocs per a la seva correcció. S'acos

tuma a criticar que els aspectes tècnics 

passen a un segon pla, cosa que podria 

provocar nivells tècnics més baixos i re

tards en els aprenentatges. 

Es/at de la qüestió 

Existeixen diferents opinions sobre quan 

s'han d'introduir les estratègies cognitives 

en l'ensenyament esportiu. Bunker i Thor

pe (1983) i Nmond (1983) van suggerir 

que l'èmfasi en l'ensenyament s'hauria d'u

bicar en les estratègies cognitives utilitzades 

en l'esport més que en el desenvolupa

ment refinat de les habilitats motrius, Rink 

(1985) i Magill (1989) van apuntar que 

s'hauria de desenvolupar un nivell fona

mental de perícia motriu abans d'incloure 

l'estratègia en l'ensenyament. N revisar la 

bibliografia específica trobem les següents 

conclUSions: 

.... Respecte a l'aprenentatge d'habilitats 

esportives tancades (tècniques). els estudis 

han demostrat. en general, que l'apro

ximaci6 de l'ensenyament per a la com

prensi6 ha tingut un impacte semblant al del 

model tècnic en el desenvolupament de les 

habilitats esportives (Boutmans. 1983); 

Lawton, 1989: T umer i Martineck. 1992: 

T umer, 1993). 

.... Respecte al rendiment en situaci6 real 

de joc, T urner i Martine<:k (1992) indiquen 

que els jocs per a la comprensió i l'a

proximació tè<nica. tenien efectes sem

blants en la millora de l'habilitat del joc. Els 

resultats del seu estudi van mostrar que no 

hi havia diferències signifICatives entre els 

dos grups de tractament. ni per al control, 

ni per a la presa de decisions, ni en les va

riables d'execució. Els resultats no signifi

catius van ser atribuïts al nombre elevat 

d'oportunitats de decisi6 que els subjectes 

van tenir al final del tractament, comparat 

amb la fase inicial degut a la millora de 

l'habilitat per controlar la bola de l'hoquei. 

Ajxò va permetre als estudiants prendre 

més decisions en les proves del postest i, a 

l'ensems, cometre més errors. A més, el 

curt període de tractament podria haver 

pe~udicat els efectes en les preses de deci

sions. Aquesta opinió ja havia estat defen

sada per Thomas et ol. (1988), els quals 

van afirmar que l'habilitat per prendre de

cisions correctes dins del context de joc, 

requereix un temps coosiderable i motles 

hores de pràctica, Més endavant. T urner 

Eó..o<06 r""" I ~...,..., ($9) (61!-79) 

(1993) suggerí que en un període de trac

tament més llarg (un semestre), els estu

diants que van rebre la informaci6 sota el 

model ensenyoment per o lo compren

si6 , van prendre significativament millors 

decisions durant el joc que els que els van 

obtenir mitjançant el model tècnic, o que 

els subjectes del grup de control. N o hi va 

haver diferències significatives entre els 

grups de tractament respecte a l'execuci6 

del joc. Aquesta investigació coincideix 

amb els estudis de McPherson i French 

(1991) amb jugadors experts i novells en 

tennis. Els experiments van mostrar que 

els subjectes que coneix ien quina fila esta

blir en una situació específica (presa de de

cisions correcta), no sempre foren capa

ços de dur-les a terme. En resum, podem 

dir que els partidaris de l'ensenyament 
per o lo comprensi6 defensen que el seu 

model proporciona una manera més via

ble d'ensenyar les estratègies de presa de 

decisió (T urner i Martineck, 1995. 

Hem d'assenyalar que tots els estudis revi

sats se centren només en les decisions pre

ses pels jugadors que porten el mòbl. De 

tota manera, se sap poc sobre els j ugado~ 

implicats en el marc ofensiu no portado~ 

del baló, o les decisions (on i quan moure's 

o a qui cobrir) i execuóons realitzades pels 

jugadors de l'equip defensor. Per a l'anàlisi 

de les conductes de decisió del jugador ata

cant amb i sense baló i també dels defen

sors, destaquen els treballs de Lasierra 

(1991 i 1993), Lasierra i Escudero (1993) i 

BI.izquez (1992). 

.... Respecte a la intensitat del treball 

realitzat en les classes, la valoraci6 de 

quina tècnica pogués incidir en major 

grau en la intensitat de la pràctica durant 

les sessions d'Educació Física, no sembla 

haver estat tema d 'estudi en la bibliogra

fia revisada. 

.... Respecte a la motivaci6 per a la 

pràctica, T urner i Martineck (1995) argu

menten que la pràctica esportiva descon

textualitzada és menys significativa per als 

alumnes i, conseqüentment. els propor

ciona poca informaci6 rellevant respecte 

a quan i com usar les tècniques, Els apre

nents no tenen oportunitats d'experi

mentar les condiCions del joc on poden 

al)unt~ 09 
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aplicar les tècniques. El resultat és que 

perden motivació per practicar-les. De 

tota manera. no s'han examinat amb pro

funditat els efectes dels tractaments en el 

terreny afectiu. Els resultats d'algunes in

vestigacions (8urrows. 1986; Tumer, 

1993: esmentats per T urner i Martineck, 

1995) fan referència al component afectiu 

com un dels aparentment més benefi

ciats, al adoptar et model d'ense
nyament per o lo comprensió, Encara 
que lawton (1989) comprengué aquesta 

àrea en el seu estudi. no trobà evidències 
concloents en cap sentit, 

Metodologia 

El propòsit del present estudi ha estat el 

d'analitzar quin efecte produeixen les dife

rents tècniques d'iniciació en la pràctica 

d'un esport col-lectiu. el f/oorball patins, 

en el rendiment lisic de l'alumnat de I er 

de BUP durant les classes d'aprenentatge, 

en el seu grau de motivació i satisfacció per 

a les pràctiques realitzades, i en el seu ni

vell d'eficàcia esportiva. El rendiment fisic 

es determinà mitjançant la intensitat de 

l'esforç i el temps de pràctica motriu en la 

tasca, el grau de satisfacció-motivació mit

jançant un qüestionari d'opinió, i el rendi

ment esportiu a través de quatre proves 

tancades i una d'oberta realitzada en situa

ció real de joc. 

Svbjecles . Es van utilitzar tres grups 

d'estudi formats per 25 subjectes cadas

cun. dels quals I I eren homes i 14 dones, 

tots ells alumnes de I er. de BUP de l'IB 

Rafael de Riego, de Tineo (Asturies), 

S'assignà a cada grup un tractament a 

l'atzar, i el nombre de la mostra fou n = 75 

subjectes. Es plantejà un disseny intergrup 

amb tres nivells de tractament, amb una 

duració de 15 sessions de 50 minuts ca

dascun, durant els quals es desenvojupa

~en els mateixos continguts -impartits pel 

mateix professor- a través de tres tècni

ques d'ensenyament diferents. Per a la 

realització de les proves d'avaluació, es 

van necessitar quatre sessions més amb 

cada grup. Els nivells de tractament van ser 

els següents: 

apunts 
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En el grup I . s'utilitzà una tècnica compos

ta, resultat de la combinació d'instrucció 

directa ¡ recerco mitjançant recur;os lú

dics. Es van combinar ambdues tècniques 

docents i s'alternaren tasques analítiques o 

tècniques amb altres més lúdiques i globals. 

Es van ir.cloure activitats de tipus més direc

tiu (especialment quan l'alumnat coneixia 

les respostes) i aprenentatges per descobri

ment a través de p:s, És a dir, en uns casos 

es proporcionà la informació de forma di

recta i en altres es provocà la seva recerca 

mitjançant el plantejament de situacions 

problema en forma de p:s. 
En el grup 2, s'utilitzà només la tècnica 

d'inslrvcció directa. Es tracta de la tècni

ca més utilitzada tradicIOnalment en l'ense

nyament esportiu i consisteix en començar 

pel més senzill per tal d'arribar al més com

plex. La seva posada en pràctica es concretà 

amb la reprodvcció de models (després 

de breus explicacions i demostracions), en 

alguns casos amb imposició d'un ritme con

cret de treball, i en altres simplement per la 
repetició d'una sèrie d'exercicis - procedi

ments que es van correspondre amb els es

tils d'ensenyament de comandament direc

te , modifK:ació del comandament directe i 

amb assignació de tasques (Delgado, 

1991 b i 1993)-, Per al disseny de les ses

sions, vam considerar de gran importància 

l'elecció d'exercicis que suposessin el mí

nim temps d'espera possible i el màxim 

aprofJtament del material. Les decisions 

preactrves, actives i postactives, van ser 

competència del professor. mentre la fun

ció principal de l'alumne consistí en repro

duir les propostes (MoSSlon i Ashworth, 

1993). 

En e l grup 3, el procés d'ensenyament

aprenentatge va ser desenvolupat mi$n

çant la tècnica d'indagació a través de jocs 

simplifICats. Es concretà en la proposta de 
p:s modificats, que considerem activa

dors i d'alt potencial tècnic-tàctic (Devis i 

Peiró, 1992: Méndez i Méndez, 1996). 

Duran! el procés d'aprenentatge, es van 

plantejar diverses preguntes sobre els re

queriments tècnics i tàctics amb l'objecte de 

motivar els alumnes per a la recerca de res

postes. Es prioritzà el plantejament tant en 

la diversitat com en la comprensió dels jocs. 

D'altra banda. en l'estudi es van considerar 

les següents variables depenents : 

• El rendiment físic . valorat mitjançant 

dos indicadors: 

• Temps de pràctiCa motriu en la tasca 

(Pieron, I 988a. pàg. 43-47: Pieron, 

Ooes i Dewart, 1986. pàg. 20-22). Es 

cronometrà el temps de participació acti

va dels alumnes durant les sessions i es 

van eliminar els períodes d'espera, els 

moments d'inactivitat - per cansament. 

desànim, etc.-, els temps emprats en do

nar informaci6 i feedbock, el temps ocu 

pat en l'organització del material i els 

alumnes. aixi com l'emprat en interac

cions verbals o en tasques no proposades 

pel professor. En aquest sentit, Pieran 

(19880 , pàg.75) apuntà que la majoria 

dels estudis indiquen valors baixos de 

pràctica motriu de l'ordre del 30% del 

temps util. amb rares excepcions del 

50%. És freqüent que els alumnes passin 

únicament del 15% al 20% del temps útil 

en activitat motriu. 

En l'experiment es disposà de dos observa

dors que van cronometrar a cada sessió les 

progressions de dos alumnes seleccionats a 

l'atzar i sense el seu coneixement. Ambdós 

observadors van rebre un ensinistrament 

previ a l'estudi i van obtenir un nivell de fla

biHtat de 0.86. 

• Intensitat de l'esforç. Determinat per la 

mitjana de les pulsacions obtingudes pels 

alumnes en el decurs de la classe. Dos 

alumnes escoll its a l'atzar empraren un 

pulsòmetre (Polar, model Accurex NIf) per 

registrar les pulsacions de trebal l durant els 

50 minuts de la sessió. Es van calcular la 

Freqüència Cardíaca Màxima (es va tenir en 

compte l'edat) i la Freqüència Cardíaca de 

Reserva (a partir de la Freqüència Cardíaca 

de Repòs). Amb aquestes dates i la Fre

qüèr.ciad'Entrenament, s'obtingué la inten

sitat d'esforç de cada subjecte (Melén

dez, 1995. pàg. 104: Rodríguez. 1993, 

pàg. 95-96; Benson, 1995). 

• Rendiment esportiu. Es van realitzar 

quatre proves tancades a través de tests 

estàndard per valorar e l domini d'habilitats 

tècniques, i una prova oberta rea litzada en 

sFtuació real. 



• En les quatre proves tancades. després 

del cnt; UesI, iol s'enregistraren dos intents 

i se n'acredità el millor. 

• Drjbling o conducció en eslàlom 

(adaptat de Pila. 1988, pàg. 211 ; BIAzquez, 

1992. pàg. 260). Es tractava de mesurar 

l'habilitat per conduir mentre s'eludien 

obstacles. Es cronometrà el temps (en se

gons. dècimes, centèsimes), emprat en 

desplaçar-se patinant i conduint una bola 

en zig-zag entre sis cons separats tres me

tres entre si i en un re<:orregut d'anada ¡ 

tomada. La distància del punt al primer 

con era de dos metres i havia de ser afron

tat per la seva dreta. Si s'incomplia el re

corregut. l'intent és considerava nul (figu

ra I). 

• Conducció en estrella (adaptat de Pila, 

1988. pàg.226). Es tractava de mesurar la 
destresa de l'alumne per conduir la bola en 

línia recta, en corba. i amb canvis de dire<:-

00. El circuit es componia d'un con central i 

de quatre cons coHocats en e ls punts cardi

nals a 6 m. del primer, A paror d'un dels 

costats. s'havIa de conduir la bola rl"lS al mig, 

VOfejar-1o I continuat cap al segUent con de 

la dreta. Tots els cons havien de serVOft!jats 

pel seu costat dret. S'acabava al tomar al 

punt de partida (figura 2). 
• Velocilot en lo recepció i passada 

(adaptat de Pila, 1988, pàg.21 O). Es tractava 

una bola cap a l'àrea de la porteria 

d'l\andbol, i havia de disparar a porta du

rant el desplaçament. La porteria estava 
dividida en ~ àrees de la manera segOent: 

es col'lacava una corda en sentit vertical a 

cada metre ¡ una altra en sentit horitzontal 

a 50 cm. del terra. f.m, s'atorgaven les se

güents puntuacions en funció de r espai per 

on entrava la bola: 4 punts si penetrava per 

un dels extrems i per alt (directe). 3 punts 

si entrava pel centre i per alt (directe), 

2 punts si ho feia rodant pels exterms, i 

I punt si entrava rodant pel centre. En 

aquesta ocasió, els alumnes disposaven de 

quatre intents que se sumaven i s'acre 

ditava el total. Si e l tret es realitzava des de 

dins de l'àrea de porteria, l'intent era nul. 

Tant en aquest cas com en e ls llançaments 

fora de la porteria, s'atorgaven O punts (fi

gura 4), 

• Rendiment esportiu; prova oberta. 

Per tal de valorar el rendiment dels alum

nes durant la pràctica en el joc real, 

s'utilitzà l' instrument d'observació disse

nyat per French i Thomas (1987) per al 

bàsquet. adaptat més tard per T umer i 

Martineck (1992) a rhoquel, Es van codifi· 

car tres categories: control, decisió i exe

cució, El control va ser definit com la cor

recta adaptació en el contacte amb la bola, 

Es codificà amb I per a un control amb èxit 

de realitzar deu passades contra dos bancs i amb O per a un control sense èxit. la qua· 

suecs --un damunt de l'altre sobre un lale- litat de la decisi6 va ser codificada amb I si 

ral- en e l menor temps possible i des de la decisió era apropiada i amb O si era ina· 

tres metres de distància, A cada passada ca- propiada. L'execució de l'habilitat va ser 

lia realitzar una parada prèvia de la bola codifIcada amb I per a trets dirigits a por-

abans de disparar, Tots els llançaments teria, i amb O per a trets fora del blanc, 

s'havien d'efectuar des d'un quadrat ptntat 

al terra de 40 x 40 cm, L'observador comp

tava en veu alta les passades correctes, sen

se comptabilitzar les incorrectes. Si la bola 

sortia pel damunt dels bancs o no tomava, 

el que feia el test haVIa d'anar-la a buscar i 

portar-la fins al quadre de lançament, El 
cronòmetre es parava quan la desena pas

sada contactava amb els bancs (figura 3), 

• Conducció i tir (adoptat de Pila, 1988, 

pàg, 225), Es tractava de mesurar ta des

tresa de l'alumnat per conduir una bola i ti

rar a porta en moviment des d'una 

distància mínima de 6 m. L'alumne sortia 

des del centre del camp mentre conduïa 

L'execu<ió de la passada va ser codificada 

amb I per a passades amb èxit i amb O per 

a una passada massa forta, massa avançada 

o retardada, o fora dels límlls del terreny. 

L-exec.uci6 del dribling va ser codifICada 

amb I per un avançament de la bola amb 

èxit i amb O per una pèrdua de control o 

de la bola deguda a una ac.ci6 legal del de

fensor (annex III), Aquest prcxedimet\t no

més controlà el rendiment dels jugadors 

atacants en possessió de la bola i no es 

considerà als porters, als jugadors atacants 

sense pilota i als jugadors. Per a l'avaluació, 

es gravà en video a 12 subjectes de cada 

grup (4 homes i 8 dones) en situació real 

Educ><06 n..:. i E"""" (59) (68.7't) 
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Fiprll 4, Conducció llir, 

de joc (SxS) durant 6 perlades de 12 mi

nuts cadascun, Les dades van ser coónlCa

des per un sol observador, que comptava 

amb gran experiència i coneixement dels 

esports d'equip, 

• Grau de satisfacd6-motivad6 de 

l'alumnat amb la pràctica real itzada. 

Per ta! d'analitzar les manifestacions de 

l'alumnat respecte a la intervenció didàctica 

rebuda i la seva opinió sobre l'esport 

d'estudi, es dissenyà un qüestionari en què, 
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a més, es van considerar d!Ver50S aspectes 

relaoonats amb restat mo\IVacionaI (an

nex 11). 

Respecte al control de les possibles va-

. m:I;Ht:\(:I(Í. IM:I ,\(:"1"11 ' 1 TI lU~lI .: 

ments de resport en qliestlÓ (p > O.OS). 
les taules I -7 mostren els resuttats 0bt,n· 

guts en cadascvn dels {tems del qUestiooali 

nioal. També es realitzà !XI />JIJQVA amb 

nables estranyes. es va tenir en compte els resuttats dels pretests en les proves de 

el sexe dels IndIVidus - I es va mantenir la 

mateixa proporcIÓ d'alumnes en tots els 

grups-, l'edat -es bloquejà el treball als 

alumnes de I 5 anys o que els acomplis

Sin durant el curs escolar-. i l'expenència 

I coneixement de l'esport (BI.izquez. 

1995. pàg. 252-253). Ja que no vam po
der Incidir en la formacl6 dels grups, i en

cara que sabíem que s'haVien format a 

l'atzar, vam tractar de valorar el seu grau 

d'homogeneïtat respecte a tres aspec

tes: l'expeflèncla i coneixement de l'es

port en concret, el nivell d 'algunes quali

tats fislques I l'in terès Inicial per la pràcti· 

ca, En el primer cas, vam aplicar un qües

tionari d'autoavaluacl6 amb el propòsit 

de conèixer el n!vell de domini dels pa

tinS I de l'hoquei patins prevI a l'estudi, ¡ 

van utilitzar fonamentalment els {tems 4 i 

6 del mateix (annex I). 
Per controlar la vanable conch06 1isIca, 
s'aplICaren dos tests: un de velootat en 50 

metres llisos I un ahre de força-reSIstència 

de braços mitjançant flexo-exteflSlons en 

pos4C16 de terra Inclinada, amb els peus da

munt un banc suec, 

Respecte a l'interès manifestat per la pràcti

ca, es demanà que col-loquessln, per ordre 

de preferència, un llistat de dotze activitats 

esportives per a la seva pràctica durant el 

curs en sessIOnS d'EducacIÓ Física, Tots els 
grups van coinclC:hr en assenyalar el lloor_ 

boll patins entre els quatre esports més 

soHicltlts. 

ResIlltats 

Homogeneïtat entre grllPs 

les dades de r estudi van ser processades 

amb el programa estadistlC SPSS 6.0. J, Per 

valorar l'homogeneïtat entre els grups, es 

realitzà !XI ~OVA amb els resultats del 

qüestIOnari d'auloavaluaci6. En l'anàliSI no 

es van trobar diferències SignificatIVes entre 

grups pel que fa a experiència i coneixe-

""un, 

condictonament flSlC I no es van trobar di

ferències SIgOIflCatrves entre grups ro en la 

prova de velocitat de 50 m, lisos 

(p = 0.36), ni en la força extensora de bra
ços (p = 0. 18) (taula 8), 

Re"dlment físic 

E//emps de prArllrll mo/r/H 

la taula 9 recull les mesures i de5vlacions 

típiques de les proves fis¡ques realitzades 

amb una mostra de 46 subjectes, En 

l'/>JIJQVA de mesure5 Independents no es 

van observar dlferènOe5 slgnlrlCa\lves en

tre grups quant al temps de treball realitzat 

(p = 0,224), Tampoc no es van trabardl

ferènCles entre sexe (p = 0,0687) (tau
la 10), 

la taula 9 recu" les mesure5 i desVIêIoons tí
piques en una mostra de 51 subrectes. 
l'ANOVA adverteix diferènCIes S!gnif1Ca1l 

ves (p = 0.(1035) entre grups. la prova 

postenor de Scheffè Indica les diferències 
entre els grups 3 I 2, I eJs grups I i 2 (tau

la 10), 

Rertdime,1I esportiu 

Prtll'tS /QHrtldu 

En la taula I I recollim eJs descnptlUS de les 

Pf'O"Ie5 rea!rtzades per vab'ar les hablitats 

tècniques esportJves. En r.ANOVA no es van 
trobar dderèoaes Slgl'lf1C311VeS entre els 
grups ni en les proves d'estrella (p = 0,12), 

ni en la de velootat de passades (p = 0.41) 

ni en la de tu' (p = 0,60). De tota manera, sí 
que s'adverteixen diferènCIes en la prova 

d'eslòlom determnades entre els grups 2 I 
I. i 3 i I (p '= 0,00(1) per la prova de Schef
fé, D'altra banda, la taula 12 mostra els esta

dísttcs descriptius al creuar el rendiment es

portiu amb el sexe. Després de realitzar 

l'anàlisi de variació. la prova de 5cheffé ad-

[duuo<\ n."" I ('P"<" (U ) (6.8,791 

verteix diferènCIes Slgmlicatives en les proves 

d·estreIla (p = 0Cl0Q) d'eslòlom (p = 0Cl0Q) 

i de pass.ades (p = 0Cl(0). però no en la de 

tlr(p = 0.4233). 

A refectuar l'anàlisi de la vanaCl6 (/>JIJQVA 

univariat), e5 van trobardiferencle5 SIgnifICa

tIveS respecte a la vanable control entre els 

grups 3 i I (p = 0,0193). les taules 13 I 14 

mostren els e5tadístics descnptllJS per a 1e5 

variables de control, presa de decisions i 

execUCIÓ durant el joc, En cap de les con

ductes avaluades (p > 0,05) l'anàlisi no 

mostra diferències sign¡ft(atives entre grups 

en els components del rendiment de presa 

de decISIÓ ni d'execució. 

Grall de sattsjaccfó.motil.'acf6 

Per avaluar la liabi litat del qüestlQnan 

d'OPInió amb 1e5 pràctiques realitzades, 

s'apilà una prova alfa I es va obtenir un 

valor de o. = 0,83, Una anàliSI factonal 

assenyalà dos factOf'S en el test: un que In

cidiria més en ta valorao6 de renterès 

mostrat per l'esport après I que es corres

pondria amb els ítems 2, 9, la ! li, I un al

tre que Incidiria més en la valoraCIÓ de la 

tècnICa didàctica utilitzada I es correspon

dria amb les preguntes 4 , S, 7 I 8. les va

riables 3 i 6 carregarien igualment sobre 

ambd6s factors, Les taules 15· 18 mos· 

tren els estadístics descriptius del qües
tionari , Postenorment , es realitzà un 

ANOVA I es van obtenir diferènCies slgni

licatlves entre els ítems assenyalats a con· 
tinuaci6. segons que mostrà la prova de 

Scheffé: ¡tem núm. 2. variable "Floorball

(p = 0,0115) entre els grups 3 I 2: ítem 

núm. 3 variable "Classes" (p = 0,0023) 

entre els grups 3 ¡ l , I 3 I 2: ítem núm. 5. 
vanable -Claredat" (p = 0,0383) entre 3 

i I : i el rn.im, II variable -Continua

(p - 0.0013)entre3i2,i 1,2 , Enlaresta 

de variables no es van trobar diferènCies 

sigOl\lCatives (p > 0,05), 

Fnalment, un />JIJQVA mul!Jvariat identl· 

fICà quatre vanables que mostraven diferèn

Cies slgnifJCatNes quant a sexe: "clas

ses" (p = 0,018) :temps" (p = 0,044), I 



Tallles del qüesllonarl previ 

(N _ 75) 

Grup 1 

Tot ...... 

1. HI.t6N 

20 (60"110) 

19 (16 %) 

18 (12 %) 

51 (16 %) 

2.P.U ... NIÍm. <M 
~.~ 

Grup 1 ,. 
Grup 2 " 
~" " 
TO' ...... 57 (76%1 

P . .. I·htI En Ilnl. Arn .... 

8(40%) 8(40%) 4 (20%) 

10(53%) 3 (16 '!lo) 6(32%) 

8 (44,4 "10) 4 (22,2 %) 6 (33.3%) 

~ 26 (34.7 %1 ! 15(20%1 16(21.3%) 

rl/uIR I . F~I~III~MlnorJldd./(I
/alllllt dtú,,,ftllft .. mb e.~ .... /Jill/""Ip. 

r .. uIR 2. F~ I ~III~ iU C<ld4 non I iU /tJ /oIIIlillll iU III tM"" iU pillins IWÚS ¡wIs 

s/lbj«les I{IW III/fie" pill/fIIll IÚNlns U 1"nJud1 (f'o'~ 15). 

N(¡m. cM .... Profe .. or/ • 
,,~ 

Arn"". "" .. - m •• 

... " 20 14 (70 %) 1 (5 %) : O (O %1 ! 5 (25%1 0(0%) 

Grup I : 19 15(79 '!Iol 1 (5 %) 0(0%) 1 (5 '!lo) ~ 2(11 %) 

~" " 14 (18 '!Iol 1 (5 '!lo) ~ 0(0 '!lo) 3 (11 '!Iol 0(0%1 

~ 51 (16 '!101 · 
r .. lII.I3. F~ I~III~,," 

,~~ 43(51.3 %1 3 (4 %) ; 0(0 %) 9 (12 %) 2 (2.6 %1 norswhlllf_¡t·I"k/iJdd .... d/Jll· 

I/M«- (IV - 75). 

(N - 7S1 
N(¡m. cM 
c .. o. 

, , • , 
..... ' 25 6 (24 %1 ! 15(60%1 4(16 %) : : 0(0 %) O{O%I 

... " 25 8 (32 %) : 13(52 %1 4 (16 %1 ! O (O %1 O (O %) 

~" 25 1 (28 %1 8 (32 '!Iol : 7 (28 '!Iol 2 (8 %) 1 (4 %1 
rlluIR 4. ~ 1fN'U"III~per 

To t ...... 75 : 21 (28 %) 36(48%) ¡ ! 15(20 %) 2 (2,1%) 1 (1,3%) norsor I dd 10IIII dd ,,¡,'dI dd pilli· 

M" 
IN _ 15) NUm. de 

~-

, , • • 
Grup I 1 (4 %) Grup 1 25 : 24 (96 %¡ 1 (4 %1 O{O",) 0(0%) : 0(0%) 

2(8 %) ... " 25 : 23 (92 %) 1 (4 %1 1 (4%) 0(0%) ! 0(0%) 

1 (4 %1 ... " 25 ! 24 (96 %) 1 (4 %1 O (O %) 0 (0 %) ; 0(0 %) 

TO' ...... 4 (5.3 '!Iol 
TOl ...... 75 11 (94.1 %) 3(4 %) 1 (1,3%) 0(0%) 0(0 %) ~ 

r .... 1II 5. Fm¡iImcJn I peru"IIItgft 
d'til .. ",nn per CWrsoJ t¡W ni IIIgl/fIIl 

0CItSÍ6 !rlll'lnl}ug<ll li !raquel fJlllill$ 
ub/lll$. fe.rptrlmtml (IV -15) . 

r .. 1II.I 6: hw¡iièttcitJ ¡ fJn'U1IlIItgft per l"UfIS dd ,,¡,'dIIim/c. jkKwbIIJJ ptlIIM d«:f/Irrll ¡wIs /IJI/",M$ IIb_ • 

rupmmnll (IV - 75). 

~" 

ON" 

ON" 
TO' ...... 

4 (16 %) 

O (O %) 

1 (4 %) r .. "", 7. ~ j ~tgft per 
5 (6.1 %) non I tk iii IOIIIIiIllI ¡t'III1/"'_ t¡WroMl· 

'-_________ ---' NIl In rq;In tU ./Nx¡IIft ". 

E~ f $to , E'PO'I'I (SlI (68 "'I ¡il 



""" , 
GNp2 

.... ' 

GNpl 

.... ' 

."" , 

"""' 

Grup 1 -, 
""'" 

"""' 
OOHA 

74 apunts 

• RECIlI:ACt6. OCI M:'Ilr I rulUSM~ 

TaulA d~ l~s proves fr.slqu~s prèvtes 
"int~" (p "" 0,020) a favor de les don6, i 

la vat"ial* "ajustament" (p "" 0,044), a fa· 
vor dels homes (taula 19). PI .... " IN . U I v.1oc:1t8I IN _ 73' ... ~ D. TlpIcoo MItj .... D. TIpk;.e 

9." 7,98 8,40 0.77 
Discussió 

9.71 7,02 8,23 0,74 
Adlin de lA sltJllldó 

13,75 10,11 M5 0,75 

Taules de reJUlI"um1flslc 

El fet de no trobar diferències signifICatives 

en cap de les proves efectuades per valot"ar 

l'homogeneïtat dels grups, ens suggeriria 

l'~uitat entre ells. 

In_llet 1101.51) 

MlIJ.en. D. T1p1c1o 

67.97 '" 9,01 

56,06 '" 11.44 

68,12 '" 11 .73 

InteMlllt IN · SI) 

64,73 % 

64,77 % 

""-
N · U 

MItJ . ... 

18" 32 

21 " 62 

21" 19 

,.-
101 · 74 .-

18" 11 

22" 17 

.. -
11,90 

11 ,94 

., 
¡ 2.92 ¡ 

4,37 : 

[ 4,02 ! 

., 
i 3,52 : 

: 3,50 ] 

T_pe 1101_ .. , 

.,,.. D. T1p1c1o 

26' 25" 4,14 

24' 00" 2,77 

27' 05" 7,16 

f .... pe IN . .. ' .-
25' 20" 

25' 22" 

.. -
5.08 

4,62 

Taules de rendlmenl esportiu 

Les dades obtingudes en el qüestionari 

d'autoavaluaci6 inicial (annex I), ens van 

permetre comprovar que. rea lment, la 

investigaci6 es desenvoluparia a un nivell 

d'iniciaci6 esportiva. Si bé el 76% dels 

subjectes de l'estudi afirmava haver tingut 

alguna e)(peri@nciaambelspatins. només 

el 5,3% havia jugat a hoquei o lloorboll 
patins (taula I). Pel que fa a la pregunta 

sobre el nivell de patinatge. un 28% par

tien del nivell O i un 36% només era capaç 

de desplaçar-se endavant (taula 4). Pel 

que fa al nivell de partida de l'esport en 

qQesti6. el 71 % dels subjectes de l'estudi 

no havia jugat mai ni al 1/00rbDII ni a 

l'hoquei patins, i la resta es trobava en un 

bal)( nivell d'habilitat (taula 6). Només el 

E._II .- n. 

101·74 ,. rn Iol .57 

MlIJ.en. ., .- ., MI1I . ... ., 
35" 55 i 4.53 i 31" 59 i 10.58 : 4,83 : 2,12 : 

38" 22 : 7.52 ' ,,"Ja 11 .90 ; 5.1)6 1,92 ! 
39" 60 ; 8,22 35"" i 11 .28 ; ' .29 1,86 . 

EtI .. lI. P ........ n. 

101·74 101·70 Iol .57 

MI1j .... ., .- •• ... ~ •• 
32" 86 4,20 ¡ 27" 10 ':lO 5.00 2.86 

41" 75 ¡ 6,36 :¡g' 85 11 ,27 4,51 1.59 

tWta06 FI<a I Espoou (51) (68-79) 



6.7% declarà que coneixia el reglament 

de l'hoquei (taula 7). Tenint en compte 

els nivells de partida tan baixos, vam optar 

per no realitzar un pretest de les proves 

esportives a fi i efecte de no incidir direc

tament en el seu aprenentatge i d'evitar 

possibles caigudes o lesions. 

Rendiment rJSlc 

Respecte al rendiment físic mostrat durant 

les sessiof1S, 5i per una banda s'observà una 

major tendència en els grups 3 (recerca) i 2 

(combinació) a aprofrtar més temps per rea

litzar pràctKa motriu, no es van trobar di

ferències signifICatives entre els resultats. 

possiblement a causa del baix valor de la 

mostra utilitzada. De tota manera, si que es 

van constatar diferències signifICatives pel 

que fa a la intensitat a favor dels grups 3 i I 

respecte al grup 2. Aquesta troballa sembla 

interessant, ja que davant de semblants 

temps de pràctica motriu en la tasca, el grau 

d"im~icació dels alumnes no sem\::Na ser el 

mateix. Els alumnes del grup 2, que van rea

litzar un aprenentatge centrat en la tècnica. 

podrien haver trebal lat amb menys intensitat 

que els altres dos grups. Els resultats sem

blen suggerir que els aprenentatges globals i 
centrats en la tàctica amb joves principiants, 

proporcionen majors motius per al treball 

intensiu que els plantejaments anal itics. 

Rendiment esportiu 

ProI~S Illn clUUS 

Respecte al rendiment esportiu de les pro
ves lancades. els resuftats contr<lsten amb 

la creença general que un aprenentatge 

analític comporta un majOl"" rendiment 

tècnic, i coincideixen, en línies generals, 

amb els resultats dels treballs de Boutmans 

(1983), lawton (1989). T urner i Martineck 

(1992) i T umer (1993). Si bé en ~s proves 

d'estrella, velocitat de passades i tir, no es 

van observar dife rènc~s significatives. en la 

d'eslòlom el grup I (tècnica combinada) es 

va manifestar significativament superior als 

grups 2 (orientat a la tècnica esportiva) i 3 

(orientat al joc). Aquestes dades coincidei

xen amb els resultats de la investigaci6 de 

García i Martín (1992) en què el grup que 

Taules de rendiment esportiu: prova oberta 

' on 0 00,", 
DecJ.1<I pa. _ _ 

0ec1s16 dr1bllng 0ec¡'1<I tI. 

MIIjII .... " • .,..,0 " Mltjl "" " MllJ.ln_ " 
Grup 1 0.88 0.047 O ... 

Grup 2 0.88 O.oea 0.92 

Grup 3 O ... 0.06< 0.93 

E .. c:ucIó pal '-

Mili."" " 
Grup 1 0,43 ~ 0,498 ~ 

Grup 2 0,44 0.50 

Grup) 0.40 0.49 

utilitzà. el procediment global superà a 

l'analític en la prova de coordinació (però 

no en les proves de qualitats fïsiques). De 

tota manera, divergeixen del treball de Du

ran i Sierra (1987) en què els alumnes que 

ha ... ien realitzat l'aprenentatge mitJançant 

un mètode analític. obtingueren millof's 

marques en les prcwes tancades que els 

subjectes del mètode global. Però en la 

prova d·eslòlom. els autors van apuntar di

ferències molt poc significatives entre els 

grups, ja que no es va tenir en compte 

l'acom~iment del reglament d'hoquei, i els 

alumnes van poder conduir la bola amb els 

dos costats de l'stick. En el creuament 

d'aquesta variable amb el sexe, els homes 

semblen ser més eficaços en les prcwes es

portives d'eslèJom, en l'estrella i en la velo

citat de passades. En la prcwa de tir no van 

existir diferències significatives, pos5ible

ment per la menor mida de la mestra. 

L'estudi no troba diferències significatives 

entre els tractaments per als components 

del rendiment de presa de decisi6. ni els 

d'execució. Segons aquests resultats, el 

E~ F~ , E'P"'" (st) (6e·79) 

0.23 0.80 0.062 

0.28 0.98 0,021 0.80 0.078 

0.25 0.97 0.031 0.86 0.074 

E'K UCI<l drlOIlrIf1 Euc:ud6 11r 

Mltjl"" " ..... ~ 
0,55 : 0,079 0,41 

0,55 ~ 0.073 0.38 

O." ~ 0.083 0.50 

plantejament orientat a la tàctica no tindria 

efectes positius sobre la presa de decisions. 

almenys en períodes inferiors a un trimes

tre de tractament. E~ resultats tampoc no 

donen suport a la suposada superioritat 

d'un tractament sobre un aftre en l'exe

cuci6 en situaci6 real, excepte en el control 

de la bola. Curiosament, el grup 3 es 

mostrà significativament inferior en el con

trol de la bola respecte al grup I . Entre el 

grup que va rebre instnJcd6 directa i el de 

recerca. no es van trobar diferències signm

catives. 

Els nostres resultats coincideixen amb els es

tud~ de T urner i Mal"tienck (1992) i de Rink, 

French i Wemer (1991). Malgrat els hipotè

tics efectes de tractament basat en la tècnica 

en front del centrat en el joc, les diferències 

quant al rendiment dels alumnes durant el 

joc són insignificants. De tota manera, 

I"estudi de Tumer i Martineck no abarcà un 

nivell que combinés ambdues tècniques 

d'ensenyament. A l'hora de considerar els 

resultats del nostre estudi, aquesta tècnica 

podria obtenir efectes positius sobre la varia

ble de control de la bola. La integració i la 

sincronització de l'ensenyament d'habilitats 

apunts 

" 
0.077 

0.097 

0,109 



lfi 

rallles del qüestionari d 'opinió 

1. Ed"". FI, lea 2. FIoofWII 3. CIH .... • . T. m"" 5. Cla,adat t. UIUIbI 

Mitjana " Mitjan, " Mltj.na " MI*,'" " Mitjana " Mitjana " 
Grup 1 4 .16 0 .85 4.28 ' 0 .79 3.76 0 .83 <.00 '." <.00 ~ 0.82 3.96 0 .98 

Grup 2 3,92 O." 3." 0 ,75 3,76 0.72 <.00 0 .91 4. 12 : 0.67 4,12 0.83 

Grup 3 4 .24 0.60 4,44 0.58 4,40 0.58 <.20 0.50 4 ,48 : 0 .5 1 3.92 0.86 

T. Organlwocl6 8. Aju' \a""nI I . Init'" 111. lnll nallal U. Contlnuít.lt 

Mitjana " Milj.lna " Mltjl n. " Mlij.nl " Mitja'" " 
Grup 1 3." 1,14 4 ,16 1.03 4 .12 1.01 <.00 : 0 .71 4,16 1.14 

Grup 2 4 .28 0 .89 : 3.96 i 0.89 3.56 1.33 ~ 3.60 ¡ 0 .65 3 .32 1,49 

Grup 3 4 .32 0 .90 i 4.12 : 0 ,97 4 ,1 2 1.20 : <.00 ~ 0,76 <.56 • 0 .77 

rau!.2 15. MI/jflnes I IksrwQt1S dels resultau del qiú>sjjQlt(lri d "oplnl6 (N - 75). 

12, Cl nvl. Hum. IM l , TOl 2. Mb 3. Mb • . Mt. S. R .. 
c .. ot .. ..clcl. ,.,. ..., . 

Grupl 25 : 0 (0 %) 1 (4 %) t (4 %) : 20 (80 %) ~ 3 (12 %) : 
Grup 2 25 1 (4 %) 0(0%) 2 (8 %) : t9 {7S %) : 3 (1 2 %) 

Grup) 25 : 0 (0 %) 4 (16 %) 0 (0 %) i lI (44 %) : 10 (40 %) 

TOTAL " i 1 (1,3 %) : 5 (6 ,7 %) 3 (4 %) : 50 (66,7 %) : : 16 (21 ,3 %) 

raula 16. Fm¡iiènda I jlercetJlalgt'S per grups dels f1Os$ibles , amu dedll ,au pels alumnn (N-15). 

Ci ..... T. mpI AJu' ll""nl Int.rt. 

'm Hum. de - Mlij. na " Mitj.ln. " MitJ. n. " MItJI'" " - 33 3,76 0 ,87 3,85 0 ,87 4 ,33 0 ,85 3,58 1 ,44 

""'" " 4,14 0,65 4 ,24 0 ,79 3 ,88 0 .99 4 ,21 0.90 

raula 11. Mi/jflm1s I des,wcions de les ..arlabln del qüestionari d 'opinl6 qtle mlJStren diferències slg"i.ficajjr'et en/re .w.xe (N - 15). 

tècniques i tàctiques mitjançant JOCS, podna 

tenir un efecte positiu en el component coo· 

trol en situació real de joc. 

Grau de saUs/acció·motivacló 

Pel que fa a l'enquesta d'opinió, el grup 3 

(orientat a la tàctica) valorà de forma molt 

més positiva l'Interès per l'esport aprés 

(mim. 2), la diversi6 en les classes rebudes 

(mim. 3) i l'interès per continuar amb la 

pràctica del floorboJl patins (núm. 11) res· 

pecte al grup 2 (orientat a la tècnica). En una 

po5Ki6 intermitja es troba el grup I (apre· 

nentatge mixt), en què també s'observaren 

diferències significatives respecte al grup 2 

en la valoració de les classes i en l'Interès 

per la seva continuïtat. El nivell d'atracd6 

per l'esport, el grau de diversi6 durant la 

pràctica i la voluntat de persistir, així com la 

Edu<aa6 fi!.i<.l I E'PO'\" (U ) (68-79) 

intensitat de l'esforç, poden ser constderats 

com a indicadors de la motivaci6. Conse· 

qüentment. els resultats de l'experiment 

semblen donar suport a la tesi de BI.1zquez 

(1995. pàg. 152) que els entrenaments 

més dirigits i rígids en principiants ocasionen 

nivells més baixos de diversió. Els alumnes 

del grup 2 es van manifestar més desmolJ

vats a rhora de seguir amb la pràctica que 

efs dels grtJp$ I i 3. 



Igualment. encara que no de forma signifICa
tiva, l'enquesta s'inclina a favor del grup de 

descobriment en els ftems de valOfació de 

l'ass ignatura (núm, I), ef1 el temps dedicat a 

les explicaooos (núm, 4) i en l'organització a 

favor de la màxima participació (núm. 7). 
Respecte a la claredat dels conceptes treba

llats (núm, 5), el grup d'aprenentatge mitjan

çant la recerca supera novament i significati

vament en aquest cas al grup mixt, Dels re

sultats obtinguts en l'ítem núm. 12, podem 

inferir una vegada més que els alumnes de

manen fonamentalment situaaons reals de 
joc, si bé aquesta pretensió és més modera

da en el grup d'aprenentatge global. Aquest 

grup es declarà més satisfet amb les pràcti
ques realitzades: el 40% no canviaria cap as

pecte de les classes rebudes, L'aproximació 

de /'ensenyomen/ per o lo comprensió 
criticà amb duresa que els alumnes dema

nessin constantment el joc quan rebien 

l'ensenyament mitjançant el mèto:le tradi

cional, 

o'altra banda, e ls resultats apunten que les 

dones valoren significativament més alt que 

e ls homes aspectes metodològics com el 

temps emprat en explicacions, i aspectes 

relacionats amb l'esport del floorboll com 

el grau de diversKl en les classes i l'interès 

despertat pel seu aprenentatge. De tota 

manera, els homes consideren significativa

ment millor ajustades les classes al seu nIVell 

fisic i tècnic. Això es podria deure a la persis

tent heterogenélat entre sexes quant a ni

vells funcionals. 
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ANNEX I. 

QÜESTIONARI PREVI A LES SESSIONS DE "FLOORBALL" PATINS 

IB Rafael del Riego de Tineo (Asturias) 1995-1996 

NOM I COGNOMS DE l'ALUMNE/I'., CURS: .•........... _ .. NÚM. DE LUSTA: _ .. 

I. Has pa~nal 81g"""- vegada en la lev. vida? (Variable "hlatbt1.j 
SID Noo 

5 . Com ja SIIjIS. el IIooIt>aWpat .... <Is una aóaptació de rlloquelpato.s, haS jugal al-

guna veg.adI a algun d"aq ..... 1I espo<tI7 

2. Si la resposla és afirmativa, tobre qoin tipus de pati? 

(V8rlable "patln.") 
(V&riIoble "hoquei pal") 

SiD NO o 
NonnIIIa (roder; "" paral.kI~ O En Unia O 

3. Qui et va ...-.yar I patinar? (Variable " ..... t .. " ) 

6 . Assen)'ala el I .... nivell !8òric abans <1'_ aquestes sessions 

(V.n.ble "nivell 2") 
JoscVaD Unp!tllessorlllO E1meupano'ma"'O UnBITIÒI>'QIIO Al!resO I . No ,..¡ ",.liuM cap habilita! de rhoqutl/ p111ins pa"l'" no IM! jugal 

4 . Assenyala de rl al 5 &lleu n!veN de palinalge aDans de començar aquestes 
sessions (Var\l.bllo "nivell") 

mai. O 
2. 00ndtI0ix0 la bola en IIn" meta veloçment sobre ilis patins. O 

O 
O 

•• 

, 

, 

• 

1. No M ana, arrb patin$, O 3. CondueiJ<o la bola ve4oçtnen180 sJ.b>m sobre els palina. 
2. Mantinc roquílibri I em dBspIat¡o cap 1IflIIavant. O .. Domino la c:onducóó de la bola. el piyoI i el tir cap 8. polla . 

3. A"'" dit <IespIoça'-m& cap""'O'v""'. sol OI'''' i !ra...... O 
4. 56 gire' creuanllN cames. patinar cap en_ I trena, de duots 

5. Domino les habitiIals ""terlo/II I, a més, sé d~e'enla formes de 
f9\jateja, un advo!rsarI sobre palios. o 

01 ... IOm'IeS <lifarema. O 
S. A mM de les habililala ameriors. H , •• Iitza, .... d'attres 

7. Coneix ... alguNI """"" <!el ~ de rlloqueli' 
(V_·regl.") 

mM compIItxes. oom piYo1 ..... salta, I bei"", rampes tem .<M/om. O SID NoD 

ANNEX Il. 
QÜESTIONARI O'OPINIÓ 

CURS ................ SEXE ......•...• EDAT .. 

(~ ~ .... Ct8U li' r$SpOS$~, El pt9gO<lU' siguis com més sn:erlll míIor «na, <lU' rOlltlC¡UlSla fIO tn:t.I O!IP ~ en Jg nola Gl9 rassigr'!8/lKl1. 
L'otljectiu del ~ .. rrriIot.r,. quda' de r~ gr*ies. llos opn;.:n. de fM:JtnMlj . 

En general I comparant amb la resta de malèries . , Respecle • la Claledal dels COI'ICe¡)Ies (Iè(:n¡. •• Lea activiIalS proposades ~ pro1essor (e. e<ci-
esUls conler1l amb rassigrlal"" d"E<1uC11ci6 FI ... co-tàctics) lrebalals .1 .. Classes. com rhan <l'III"" eis. jocs ... ) I la sev • .ctuar;;6. en general. rhan 
ca?: (VarI.ble · E. F.· ) da! quan ha aCBbll.I coda sessl6? desveUlat rime'" per apenr:lre aquest eSPOrl? 

• No, gens conIent O (V-'a~ · cl....:t.11 (VarI.~ · In .... ") , Sí ...... mica O .. """do. O .. ....... 
1 SI. regula, O , . ...,do. O ,. Sl, ..... mica O 
• SI, basIatll conlent O 1 . ...... O 1. SI. a miloas O , SI. moll content O .. ... ~- O .. SI, bastant O 
Ras¡>eC1e al fIoottJaJ/ pa.lins, el semble un .spon ,. ""'" clar. O ,. SI, moll O 
alrllCliu?: (V.n.~ · Fkx>rl:IIIf") • Creus que /\ari estai útils eis ~tges raall!· ". OUrante kHI classes • amb q"" ...-... 
• No. gen. O <81S. classe? (V. riable ·utUlta'·) d"intensital Cte<Js que has 11&ba!al? (V.I'IIIIM 

,. ..., O .. ....... O · I",."'¡tal") , ,-, O 
,. SI, ona mica O • A rneoys del 20 'J(, O 

• ..... O 
,. SI. regular O ,. Del 20 al.O 'J(, O 

,. - O .. S I. bastanlll O , 0eI40 al 60 % O ,. SI, moll O • 0eI60 al 60 % O 
Quant • les classes que /\aS rel:lrJt soore aquest ,. Creus que et pro/esSOt ha sabut orgaroib:ar la ,. OeI8Dal ll)O % O 
eSport. creus que /\ari esl81 <Iiv<trticIe&? 

classe PM !al <faprofilar com mil. temps millor? ". r89"e<:Iatia continuer la Pf/tClica <faquest as· 
(VwIIo~ · ct ...... · ) 

(V .. lable · org.nlucló· ) port? (V'ri'ble "conUnu,· ) .. Ge .. diveriòdes O .. No. mal O .. ....... O , Poc .... ertides O ,. SI, a vegaOeS O , SI, una mica O , -"' O ,. SI .• mitges O ,. sr, a miI9BS O .. Basllln! divertides O .. SI.gairaW &empnI O .. SI, bltstam O ,. ""'" ..... rtides O ,. SI, sempre O ,. sr. moll O 
ElIAs d"acord amb et temps que et professor ha •• T"ha 89f808.lla classe? les actMIalS S·ajusta"'" ". F"1tI8lm8n1. qu6 canviaries deia classe de /100(-

dedica! 8 leS eJ<pIic&r::ions en aqueStes classes? III teu fWeIj? N'pal""? (Varieble "c.nYl,·) 
(VwIIo~ -PlO") (V.rieble · '1 ... 18.....,11 .. TOl. canvi8tia la forma de donar la r;Ia$M . O 
• No eslie gens d"acord O .. No. mal O ,. 1nr;:Ir:uia'" _Mab ItItaics. O , Eslie una mica d"1ICO<O O ,. SI. a vegades O ,. Inclouria """ jocs. O , -, O , SI. a miIges O .. Inclouria """ tempS de joc real (partits)_D 

• Eslie basIatlt d"""",d O .. SI. galreW sempra O , Res. considelo que les CIassIIS /\ari , ElIie moIId·aco<d O ,. SI. sempre O _ 11:16. O 
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ANNEX III 

""mo ... 
CoI;IitiQot com' 1:_Amb hil. 
CodiIQl com. 0:_$enH • • ~. 

PRESA DE DECISIONS 
CodiIicIII com. I .... P". UNI ~~. 

CocIiIieaI com. 0: ..... ,.... """ (Ie(:ip6~. 

r. PASSADA 
CodificaI comI 1:_passar .... ~ ..... 
~eom.O: 

1. P ........... CIOI'I'\I*'IYcoberI o..-nb ... ~ ..... 1 .. lallnilo depassi. 
2. P ...... cap.unIocOlf .. _onnolli .... _~. 

2. OR/SL/Ha (<XIfIduC.Ciót'rteig) 

~com.' : 
, . Puja, la piloti; al cemp "'8\8(; _ cap oponenl tem. 
2, ANlill.,,,,,,,_tració~. 

3. CanvI de dlt«dó ~ropIal-tora de fabNl "'''''' der __ cap. UNI zona ~;u, • . 

CodifIcIol com • O: 
1. 00'dIt cat.-gatll (o cap al un dotI.-lIOf'. 
2. OoitIIw_.v ........ cap.la_o~d'IIa._cap.*tI ..... det __ 

3. 00'dIt ell lomIII ~ (amb'" pn.). 
• • 00'dIt dIIIginI ... lot1I del ~ de joç.. 
5. ~ cili ctM>g quan l\agIM _, ..... ~ """ pauaI<II. .... com

I*IY .... o .... Iir. poRo.. 

, . nR 

CodiIicel com. 1: 

TIrar • POf\OI dina de ",U de 9 m q.¡an el ju¡¡adot"t.II !Nu .. I un detMIS.I no ~ 
._I¡je. 
Cor;III¡ç,,1 carn • o: 
,. r_!IItde!ot.""rv..""9m. 
2. Tlw ~ o prKÓpiI8I. 

3. Tirat ~ O bIoq.Iejat 
• . Tnr _ IOnI ..... oporIU ..... ~ .... corropeny ..... . 
5. No inNonIar ... iii quan t '"" ..... cili __ I .... de r .... .,. g m. 

vtl!CUCIÓ 

I. PASSADA 
~ com. 1: amil bit, cap .... c:ompaI'Iy. 

Codiflcat com. o: sense 1011. PUAldII maM .~. , ",.....luny_. ,_ o 
avançada o Iota dM l/mils doti !6n'1Iny cie ¡OC. 

2. OR/BUNa 
Co<lifql comI 1: 

Av ....... ..-nb.IÚI. 

CcxifIc&l com • O: 
1. "-<dl ... COI'IlId. 
2. P...n 11 _ li*' rac:ci61ega1 cf\J'1 ~). 

, . nR 

~ com • 1: MIl> ~ ... dir. dirigit • parla. 

Codi!W::ado como o: _ PíI. ... dir. lot1I de li ....... 
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Opinió

Manel Estiarte: el millor esportista
del món

Mario Lloret i Riera

Professor de l'INEFC - Centre de Borcelona
Entrenador superior de waterpolo
Autor del llibre "Waterpolo" (Ed. Gymnos)

Biografia resumida

Manel Estiarte i Duocastella va néixer a

Manresa el 26 d'octubre de 1961. Té 38

anys, està casat i té dues filles, Nicole de 9

anys i Rebeca de 6, fruit del seu matrimo

ni . Té residència fixa a Pescara, Itàlia.

Va debutar amb 15 anys! en el campionat

de jonkoping (1977), de la mà del alesho

res entrenador josep Brascó; aquest va

ser molt criticat per aquesta gosadia. No

es va equivocar. Manel Estiarte era un su

perclasse que, a causa de la seva manera

de jugar, requeria enfrontar-se al més alt

nivell per tal d'acumular experiència i par

tits d'élite. A Moscou'80, era ja el màxim

golejador olímpic. aquest guardó el va

tronar a repetir a Los Angeles'84, Seul'88

i Barcelona'92. També ho ha estat en

els campionats d'Europa de Roma'83,

Bon'89, Atenes'91, Sheffield'93 i Sevi

Ila'97.

Manel Estiarte ha canalitzat i aglutinat al

seu voltant un equip guanyador; un equip

d'una generació màgica, que l'ha portat a

ser campió olímpic (Atlanta'96) i campió

del món (Perth'98). També ha estat cam

pió d'Europa de clubs i campió de la Su

percopa amb el Barcelona l'any 1981.

L'any 1984 va marxar a Itàlia, lloc en el

qual el Waterpolo gaudeix d'una reper

cussió social merescuda i d'una dimensió

esportiva de més gran nivell. A més, a

Pescara va trobar estabilitat sentimental i

familiar. Amb el Pescara ha abastat grans

triomfs i es va consagrar com el millor ju

gador de waterpolo del món. L'any

1987, amb aquest equipi, va aconseguir

guanyar el campionat d'Europa i la Super

copa.També, amb aquest club, va arribar

a ser campió de la Recopa d'Europa i de

la Supercopa els anys 1991 i 1993. L'any

I99 I torna a Espanya, quan va ser fixat

pel C.N. Catalunya per preparar els

jjOO de Barcelona'92; van quedar sots

campions olímpics en una final inolvida

ble. L'any 1992, abans del l'Olimpíada

torna a ser guardonat amb el C.N. Cata

lunya amb el campionat d'Europa i de la

Supercopa. De nou, després dels Jocs,

torna al Pescara d'Itàlia.

L'any 1996, Manel Estiarte conjunta

ment amb l'equip espanyol conduïts

per joan jané, contribueix a l'ascens de

l'equip espanyol al lloc més alt del podi.

Als jocs olímpics d'Atlanta van aconse

guir la medalla d'or; cap altre equip ab

solut havia pogut aconseguir aquesta

gesta abans. L'any 1998 aconseguei

xen, a més, ser campions del món a

Perth, quan van vèncer a Hongria

bèstia negra de l'equip espanyol du

rant molts anys.

És de destacar que aquesta temporada mi

litarà a les files de l'AtJètic Barceloneta i pre

pararà els jocs olímpics de Sidney 2000.

A aquest gran jugador no li calen

moltes més presentacions. Dins del

món del Waterpolo el referent a ni

vell mundial s'anomena Manel Estiar

te. No hi ha ningú que sigui capaç de

parlar d'aquest esport sense nome

nar-lo; sense esmentar l'home que

ens ha permès saber que el waterpo

lo existeix; sense deixar de sentir

allò; "Estiarte, és de debò tan bon ju

gador?". Sobre això no pot haver-hi

cap mena de dubte. Manel Estiarte

és el millor jugador del món de wa

terpolo, i possiblement ho és des de

l'any 1980. Cap altra esportista ha

abastat la conquesta de mantenir-se

en aquesta posició privilegiada du

rant 20 anys. Segons el meu parer,

Manel Estiarte és el millor esportista

del món. Ningú no és comparable

amb ell. No ha existit cap altra com

ell; ni Ronaldo, ni Rivaldo, ni Magic

Johnson, ni Michael jordan. En l'es

port i en el waterpolo només existeix

un nom i un home susceptible d'imi

tació.

Caldria que li oferíssim tota mena

d'homenatges íntims i públics. Caldria

que, des de la nostra institució univer

sitària, procedíssim a nomenar Manel

Estiarte Doctor Honoris Cousa, per la

seva saviesa pràxica.
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Entrevista 

Bloc formoUu 

- Maria lloret: Vos ser estudiant de 

"antic INEF Barcelona fa molts anys. 

Penses en retornar o /'INEFC algun dia 

per conc/oure els estudis? 

- Mane l Estiarte: No, encara que m'hagués 

fet il'lusi6 acabar la carrera. Quan estava fent 

el 2n curs a l'INEF -que m'agradava moIt

se'm va presentar l"oportunitatd'anar a Itàlia. 

i per a un esportista era una ocasió enorme. 

la meva idea era anar a Italià. fer ej campio

nat professK::>nal durant els dos o tres anys de 

contracte, tomar a Barcelona havent provat 

l'experiència i acabar la carrera ... però vaig 

conèixer la meva dona, em va sortir un con

tracte més interessant i ja em vaig estabilitzar 

a Italià. vàrem decidir quedar-nos a viure a 

Pescara i vaig desistir de finalitzar aquests es

tudis. 

- Diferència entre educoci6 física ; esport. 

Com creus que incideixen l'uno; l'altre en 

lo formoci6 de lo persono des de lo teva 

experiència? 

-Des del meu punt de vista van mott lligats. 

L'educació fisica és l'educació. la mentalitat. 

I"esperit i I"actitud que li dones a la persona. 

la higiene, la cosa sana de l'esport. ts molt 

important que un nen, que tota persona. 

des del començament. amb aquests conei

xements de l'educació ¡¡sica. estigui capaci

tat per acarar I·esport. llavors I"esport ja 

serà una cosa més seriosa. més sacrificada. 

L'esport. per tant. és la bel lesa en general, 

l'agonisme. les emocions. Tot això. si s'ha 

gaudit d'una base creada per uns grans edu

cadors. perquè jo he tingut la gran sort de 

tenir-la des del començament, des de famí

lia, des de primer entrenador. que són les 

coses que més et queden. el meu germà. 

Totes aquel les coses que tens més a prop a 

l'inici de l'activitat esportiva. quan ets petit. 

Em varen educar amb la disciplina. 

I"equil ibri, la serietat, les ganes de fer-ho per 

mi mateix i no per l'entom. Crec que a 

l'inici de la vida esportiva això és important. 

Considero, des de la meva òptica, que 

l'educació física i I"esport són una cadena, 

no es pot diferenciar. per a mi. tot va junt: 

tot contribueix al desenvolupament integral 

de la persona. 

Bloc U'olerpolo 
-Quina creus que ho estat l'evoluci6 del 

waterpolo o Esponyo en aquesta dècada 

dels 90? 
-Aquí hi ha dos punts. En primer lloc, hi ha 

hagut un salt enorme respecte el que és un 

equip, una generació, un moment. El wa

terpolo és un esport minoritari, això està 
dar; i de cop i volta es fusionen uns jugadors 

amb una quaIitat incre"lble. catalans i caste

llans (de Madrid, exdusivament); els cata

lans respectuosos. seriosos, disciplinats. 

amb ganes de treballar i els de Madrid amb 

supèrbia. amb actitud de seguretat i de no 

tenir por de res. Aquesta fusió va crear una 

actitud dins de l'equip molt segura i impor

tant que ens va provocar fer un salt que ha 

significat 8 medalles en 9 anys. Guanyar les 

més aItes competicions. tocar el cel. 

D'altra banda. això no treu que el waterpo

lo encara no hagi evolucionat. Jo crec que 

ara està començant a evolucionar. Jo sem

pre poso un exemple: a Itàlia. que és el país 

que té el millor waterpolo. la millor lliga. e ls 

millOf"S mitjans de comunicació. territoris i 

competitivitat. pel que fa a aquest esport, va 

guanyar la primera medalla d'or olímpica 

l'any 1948 i la segona l'any 1960. Des 

d'aquesta base. els anys 84/85 van comen

çar a tenir la lliga de waterpolo més impor

tant del m6n per tota Itàlia. al nord. al sud. al 

centre ... Nosaltres també som pioners: des 

de fa 100 anys que venim fent esport i wa

terpolo, però la llaVO( l'ha posat aquest 

equip e5panyol que ha fet obrir els ulls al 

país, que ens va enganxar a la final olímpica 

de Barcelona'92. Segurament hi va haver 

aIgun nen que va dir al seu pare: ·Porta·m a 

la piscina· . Nosaltres vam ser els primers 

que vam crear aquesta llavor. Ara, no crec 

que s'hagi d'esperar 30 anys com a Itàlia, 

perquè són altres temps, i avui l'esport està 

molt més evolucionat, però sí que és cert 

que no podem esperar que la medalla d'or 

oIfmpica comporti tenir waterpolo per tota 

Espanya. tenir waterpolo amb estructura 

per totes les comunitats. Jo no espero que, 

en un futur, es vagin guanyant medalles 

d'or, sinó que hi hagi un equip nadonal 

competitiu. Primer, quart. sisè, tant se val. 

però que siguem a primera línia de foc i 

que. quan dins de 15 anys, vagi a veure un 
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partit o una final a Andalusia pugui veure un 

equip d'aquesta comunitat jugant contra 

un equip del nord o, un equip de Canàries 

contra un equip de Madrid, etc. Això seria la 

bellesa d'aquest esport, d'aquest equip es

panyol que ha guanyat tantes medalles. Ens 

agradaria que algun dia en ta lliga nacional 

que ara té 12 equips (10 catalans). hi ha

guessin 2 o 3 equips catalans i els altres fos

sin de ta resta del territori nacionaI. A Cata

lunya, el waterpolo és un miracle. Si analit

zem els ml i ho relacionem amb el water

polo. podem veure que n'està ple de wa

terpolo. Si això fos possible a tota Espanya 

el waterpolo seria un altre cosa. Aquesta és 

l'assignatura pendent que tenim tots ple

gats, tots els que estimem el waterpolo. 

-Què n'esperes tu d'aquesta novo etapa 

en el waterpolo o Espanyo? 

- Avui en dia el jugador d'élite, els jugad0f5 

bons poden continuar jugant, no com 

abans que havien que estudiar i deixaven el 

waterpolo o es casaven i desapareixien als 

24 anys. Ara ja es pot jugar fins els 38 anys, 

com jo, si tenen qualitat, perquè hi ha un 

programa AOO, l'ajut de la federació . e tc. 

que ho permet. Ara pensem en els altres. 

del jugador bo ai de qualitat mitjana. Per 

què tenen que desaparèixer si poden fer 

molt pel waterpolo? Tots aquests jugadors 

podrien gaudir d'un programa federatiu i 

poder tenir l'oportunitat de treballar i fer 

esport fora de Catalunya. Hi ha molts juga

dors que acaben de jugar als 24 o 25 anys i, 

a lo millor, el dia següent estant treballant 

de fusters. forners o qualseVOl feina (sense 

menysprear-ne cap), treballant en un lloc 

que potser té menys prestigi, que no va 

amb ells, que no els agrada, etc. I aquest ju

gador, que té una gran quaIitat i una gran 

experiència en waterpolo, que pot ser un 

bon transmissor del waterpolo, si existís un 

programa ben definit i plantejat podria anar 

4 o 5 anys amb una feina en una entitat 

bancària o similar, a Sevilla i podria fer d'en

trenador o de jugador al eN Sevilla (per 

posar un exemple). Tres jugadOl"'i amb 

aquestes característiques a Sevilla. tres a 

C6rdova, tres a Corunya. tres a Gijón, etc. 

Podriem exportar molts jugadors a tote5les 

comunitats i a partir d'aquí estic segur que 

en un termini de 3-5 anys sortirien molts 
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nens i hi hauria un gran futur, />.jxò és el que 

ara ens caL El pnmer equip està molt bé, HI 

ha un programa ADO, hi ha un equip na

cional. hi ha una estructura, però ara hem 

de començar a pensar en la resta, O millor, 

heu de començar a pensar en tot això, ja 

que jo encara sóc jugador, 

- Què significo ser el banderer en els pro· 
pers Jocs de Sidney? 

- És la guinda, Hi ha gent que no li donaria 

importància a això, Pot haver-hi gent que 

li diria què significa anar de represen

tant dels millors esportistes espanyols, i 

aquest esportista podna respondre: "Bé: i 

què?" Jo no sóc d'aquests, Jo, tinC 38 

anys, ser banderer em deixa un bon sa

bor, em d6na un estímul i una il'Iusi6 com 

quan tenia 12 anys i vol ia jugar al CN 

Manresa al costat del meu germà, 

És un final. Jo deixo de jugar en els Jocs 

Olímpics, i el fet que el COE em doni el 

privilegi de poder representar tot l'esport 

espanyol, és molt important perquè no és 

l'esport de fa 15 anys, sinó que és un es

port considerat arreu del m6n. I molt més 

important és que represento al waterpo

lo, Per primera vegada davant de tots els 

esportistes, no perquè siguem millors 

sinó perquè els representem: hi haurà es· 

port minoritari. Jo estaré representant, 

fonamentalment, el waterpolo. Manel 

Estiarte, representant als seus companys 

d'equip i representant a tOt el waterpolo, 

acompanyarà tot l'esport nacional. Això 

té una importància increïble. Fins ara, o 

era monarquia o era vela, o era un espor

tista que tenia un nom. Ara no, ara és un 

jugador de waterpolo que ha tingut la sort 

o la qualitat de guanyar. amb el seu equip, 

Jocs Olímpics I Mundial. i estar present a 

. )IISl:f:I.-I.iSI,\· 

les darreres 5 olimpíades, És fantàstic per 

ami. 

-Segons el meu parer, encaro no ho orri· 
bot el moment que iuguis els minuts deci
sius dels partits importonls. Iva per oro, 

encaro iugues lo lolo/ilol dels partits fono· 

mentols. Jo penso que podries ¡ugor 4 o 6 

anys més. És possible? 

-No, jo sóc un jugador de jugar sempre. Efs 

entrenadors ni m'ho pregunten, he tingut 

molts entrenadors I sempre m'han fet jugar. 

Tinc unes característiques, una forma de 

ser i jo no em veig al costat d'un jugador de 

18 anys a la banqueta i només per jugar dos 

o tres minuts. Jo, si tincgares, il'lusló i espe

rit es per que puc jugar, però no perquè em 

digui Manel Estiarte. He tingut entrenadors 

d'una qualitat i una serietat importants i, es

tic segur, que si no hagués estat en forma 

no hagués jugal. 

llavors. encara estic jugant. em trobo bé i 

vull aguantar aquest any per donar el mi

liar, per a mi mateix i per a l'equip. per in

tentar assolir les fites que s'han establert 

per aquest any, perquè encara puc donar 

molt dins l'aigua. El dia que jo vegi que 

realment no estic aportant coses, o estic 

traient el lloc a algú ja no em fICaré més a 

l'aigua, Quan vaig entrar a la selecció va 

ser amb polèmICa, de la mà d'en Brascó, 

però el temps m'ha donat la raó. És llei de 

vida. Ara quan un jove té qualitat, fa fora a 

qui sigui. El que passa és que per entrar a 

l'equip nacional no es necessita qualitat, 

es necessita molta qualitat, perquè da

vant hi ha un equip campió del món i 

olímpic. Jo, quan vaig entrar a l'equip, 

amb sort o amb mala sort, la selecci6 na

cional era la onzena del món. Els joves 

que volen entrar ara, han de treure el lloc 

a un jugador que ha guanyat campionat 

del món i olimpíada. Estic parlant de tot 

un equip. Encara que d'aquell famós 

equip només en queden 4 o 5 jugadors. 

Darrere hi ha tot un seguit de joves que 

són el futur del waterpolo espanyol, quan 

acabi aquesta generació dels Rollan, Gó

mez, Sans, Estiarte i García. Penso que el 

futur està assegurat, 

- Per quants anys més tenim Estiorte? 
-Ja no hi ha anys, només mesos, Aquest 

any em retiro definitivament per dedi-
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car-me a la fam~ i a i a les meves fil les, Han 

estat molts anys de sacrifici, de concentra

cions i d'estar lluny dels meus. />.jxò no té 

preu, 

- Hi ho un incremenl de lo longevitol es

portiva , Per què creus que això és oix;? 

- Hi ha dues coses, La pnmera d'orga

nitzaCió federat iva, en la qual l'esportlsta 

pot compaginar la seva vida amb l'esport. 

El present, amb l'esport, el té assegurat. i 

pot continuar fent al lò que li agrada: ho té 

tot muntat. l'ajuden i pot fer front a la seva 

vida personal, pot comprar-se un pis, pot 

casar-se i això és important per a l'es

portista, 

La segona és que l'esport, aquests darrers 

anys, ha canviat molt, a nivell de fi losofia 

i mètodes de trebal l, Abans s'entrenava 

II fl h ara s'entrena 5. Abans l'entrenador 

improvisava en els entrenaments i partits, 

ara l'entrenador està a casa amb l'esta

dísÜca, el video, l'ordinador, pensant en la 

manera de treballar. programant la tempo

rada, programant les sessions i meditant 

que és el que li convé a I·equip. Tot això fa 

que l'esportista ho aprofiti millor, Inverteixi 

més hores de trebal l, en tregui més profit, i 

tot això fa que l'esportista pugui mante

nir-se més temps, ajudat per una mil lora de 

la qualitat de l'alimentació, una millor pre

paraCió física, etc. 

- Per font, quin és el teu secret? 
-Aquesta pregunta em costa contestar-la. 

En primer lloc vull dir que crec que el meu 

se<ret és que he tingut una discipl ina de vida 

motl. bona i sense fer sacrificis. El fet de no 

sortir, no fumar, no beure, dormir les ho

res necessàries, sempre ha estat una cosa 

que he fet molt a gust. 

En segon Hoc, tinc un físic que en permet. 

en el meu esport, tenir una adaptació a 

l'aigua una mica més fàcil que altre gent. ja 

que jo venia de la natació i això em perme

tia tenir una base que en capaCita per man

tenir-me durant més temps. 

En tercer lloc, la ¡1 ,lusió. Crec que com 

qualsevol cosa a la Vida. SI no es fa amb il· lu

si6, té poc futur. Encara que, és cert que 

em motivo menys que abans. Abans feia un 

entrenament o un partit amist6s i em sor

tien guspires. ara les guspires em surten 

quan jugo una final, un play-off, quan jugo 



una o llmpiada, La resta em costa una mica 

més, Els entrenaments dians, encara que 

tinguI il'lusió, comporta una monotonia de 

coses que he fet durant tota una vida, Em 

costa, però encara em dwerteixo; ts a dir, 

tinc bon sabor de boca en els grans partíts, 

Aquesta és la dife rencia, Tot plegat fa que 

encara pugui estar a la cresta de l'ona, 

Però per sobre de tot una cosa fonamental. 

Els èxíts d'aquests darrers anys, Quan vam 

quedar segons a Barcelona'92 tens ganes 

de revenja. Quatre anys després quedes 

primer I pertantelcorse'nsomple. L'orgull 

és molt Important. Després fem un Mundial 

i tomem a quedar primers, hi ha bon am

bient a la selecció, ens divertim, estem con

siderats. Tot això et dóna una gran sensa

ció, és un gran orgull per a tots nosaltres, Si 

després de Barcelona'92 no haguéssim en

cadenat una seguit de victòries, d'har

mOl'1la, de ganes de superar-nos. de tenir la 

sort de conjuntar-ho tot en aquest gran 

equip, segurament la ho hagués deixat. 

- Què coldria fer per aconseguir que el 

waterpolo sigui un espectacle, oqu;, ° 
Espanyo? 
- L'espectacle es competitrvat. és competi

ció. L'espectacle no és canviar regles. 

L'espectacle és quan arribes a la darrera 

part amb un resultat de 7-7, amb un bon 

equip, i que h tinguis ganes a l'equip contra

n. Si això es transforma en el waterpolo 

que, actualment tenim a Espanya, amb els 

mateixos clubs per cent anys (e. N. Barce

lona, AtlètiC Barceloneta, e. N. Catalunya, 

e. N. Sabadell. etc) arriba un moment que 

la competitrvitat es va diluint. El nen li agrada 

veure jugar Madrid contra Barcelona, Bil

bao contra Sevilla, li agrada la rivalitat. Això 

pot fer que el pare porti el nen a la piscina, 

El nen veu aquest esport i el vol provar, Té 

unS ídols, té unS jugadors que li serveixen 

de referència, Jo crec que això cal aquí a 

Espanya. 

A Itàlia, hi ha espectacle perquè el cap de 

setmana jugues en un camp de Sardenya, 

per exemple, hi et trobes en una piscina amb 

4000 persones que t'estan esperant amb 

ganivets. El partit pot ser més o menys do

lent però l'espectacle en general ja hi és. 

Surts del vestidor i et diuen de tot, el partit es 

calent, els mitjans de comunicació t'abor-

den, et fan preguntes per continuar escalfant 

l'ambient. Tot això hi contribueix. L'espec

tacle és quan hi ha tot un territori ple de wa

terpolo, amb bon nivell I 00 hi ha partits molt 

ajustats perquè el nivell és més igualat. Crec 

que aquí està la sang i l'ambient de l'esport. 

Sempre dins del respecte, l'educació, Tam

poc s'ha d'entendre que és bonk: que hi ha

gin 4000 persones que t'insultin o t'ofen

guin, No. Sempre entenc Iacompetici6com 

un camp calent, un camp animat. Això és 

motivant, això és espectacle. 

-I per popularitzar-lo? 
-Tot va lligat. A nivell de selecció ja no po-

dem fer més coses. La federació ha de con

tribuir, ha de començar a fer el seu camí. 

Intentar treure el waterpolo de Catalunya i 

fer-lo créixer a tot el territori espanyol. 

S'hauria d'invertir en aquest sentit per veu

re els fruits de la nostre llavor. Crec que, 

ara, hIStòricament, seria un bon moment 

per apostar pel waterpolo arreu de les co

munitats d 'Espanya. 

-Serio odient canviar sovint el regloment 
(com bàsquet, voleibol) per donar-li més 

populoritot, fer- lo més entenedor i incre

mentar el seu espectacle? 
-Si. No hem de ser diferents en el water

polo. Si en la resta d'esports es fa, segur 

que hi ha un motiu, hi ha estudiS, És una 

cadena. Avui en dia hi ha gent que viu 

d'aiXÒ, del marquètin. No els tenim que 

ignorar. No hem de dir que el waterpolo 

som nosaltres I que el waterpolo que s'ha 

de fer és el de fa 100 anys quan es jugava 

al mar i per tant, ha de ser el mateix i no 

ha d'evolucionar. No, havent-hi profes

sionals que viuen d'això. que estudien el 

millor per a l'espectacle, que estudien 

el millor per a cada esport, que aporten 

idees; aquestes s'han de provar, i si 

aquestes idees es mostren més fàcils per 

l'enteniment del públic - que és potser el 

més important, atès que el nostre esport 

és molt dificil d'entendre-- si és millor per 

al moviment, per a l'espectacle, per al fu

tur d'aquest esport, etc .. no hem de ser 

difere nts. Nosaltres hem d 'entrar en 

aquest món de l'època moderna, de 

crear un esport de més velocitat, menys 

estàtIC, que agradi més, que sigui més fàcil 

d'entendre, etc. Cal un canvi. 
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-Podries oporior algunes regles o oporto/s 

de ¡oc on es podria milloror l'acció de joc? 
-Jo crec molt en el bàsquet americà, en la 

NBA Sempre dic que si els americans són 

on són, i ara per ara estan per davant de no
saltres, és perquè ha d'haver-hi alguna raó. 

Tampoc dic que se'ls hagi de copiar però sí 

tenir-ho com a punt de referència. El 

bàsquet americà no permet una forma de 

defensa; permet una mena de contacte, 

però sempre en moviment. Crec que en el 

waterpolo, amb el temps, es tindria que 

abolir el contacte estàtic. Si un jugador es 

mou, el defensa l'ha de seguir. Si m'arriba la 

pilota, que me l'intentin treure; però no pot 

ser que estem tots situats en atac estàtic 

amb el boia enmig l, falta, posada en joc, fal

ta, etc. ts a dir, un waterpolo més dinàmIC, 

amb menys temps de possessió de pilota, 

més canVIS, etc. S'hauria d'intentar treure la 

posició estàtica de dins de la zona o donar-l i 

unes característiques drferents per canviar 

el waterpolo, I atxò que el waterpolo actual 

m'encanta .. , Però estic segur que e l nostre 

waterpolo s'acostarà al que fan en la NBA.: 

un joc amb velocitat i creativitat. no consi

derant la defensa per tal que no ens facin 

gols. Sembla que, actualment. l'entrenador 

està més content si es guanya 7-1 que si es 

guanya 15-9, malgrat que la diferència de 

gols Sigui la mateixa. AI públic li agradada 

més el 15-9 que el 7-1. perquè hi hauria 

més emoció, més gols, més errades. etc. 

Els grans entrenadors de l'escola de ls països 

de l'est. de treball. de defensa, de mantenir 

i protegir la pilota, de no cometre errades, 

etc, és obso~ta, Cal provocar que arribi el 

moment en el qual tot això canVlI, 
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Per què el bàsquet americà es tan borne? 

Perquè es prova. perquè es falla. hi ha 
em<XIÓ, etc ... Crec que els esports mlnori

tans s'enganxaran una mICa a aIXò. Deixa
rem d'estar ~ aquesta gàbia per donar una 

l'l'\ICa més de Ihbertat I creativrtat al joc. 
-Quines són les sensacions o emocions 

més ínlimes que el deill:et! oQlIesls quasi 

25 anys relacionant-te amb l'aigua? 

-És dificll de contestar. La millor sensació 
de gaudi que he Ilngut és la de guanyar 

amb la gent que estimes. He guanyat amb 

genI que em cau bé. amb gent que no em 

cau bé, i m'he abraçat i he gaudit. Però el 

sabor que té guanyar amb l'equip de la se

leccIÓ olímpica és una sensació inex~ica

ble. Quan acaba el partit i quedes campió 

olímpic, et gires. I l'entorn SÓI1 els com

panys amb els quals has viscut moments 

de gran saCnflC1 i de relació pe~ooal im

portants: això et deixa un regust veritable

ment formidable. Perquè realment no so

Lament és quedar campIÓ olímpic a Atlan
ta . Sinó que ho fas amb una colla d'amics. 

~xò té molt de valOl'". 

-Després del waterpolo, què? Penses en 
enfrenor un equip o lo se/e<:ció? 
- NI una dutxa, res d'a¡gua! No em tiro a la 

piscina mai més!, .. U broma, 

No seré entrenador, Si ho hagués deixat a 

Barcelona'n, amb 32 anys, penso que 

m'ha~s dedicat a l'entrenament. perquè 
crec que tinc idees I expenència per ser en

trenador, Ho hagués pogut provar, Na, és 

molt difíci l. amb 38 anys, signifICaria allargar 

el sacri~ci 10 anys més: VIVint amb el mateix 

ritme que he viscut. Viatjant, deixant la famí-

11(1., canviant de col'legis, etc. No s'ho me

reIXen ni ells ~ jo, He VISCUt molt intensa

ITII!nt els anys de jugador, i per tant. no ho 

vull fer: perquè vull estar a casa gaudint i ju

gant, per exemple, a futtx;.l-sala amb els 

amics, o esquiant amb les meves mies que, 
Ara,senzillament, no poc: estar el cap de 

setmana o, als vespres, descansant, amb la 

famaia. 

~s allò més egoista, SI IU vols. Si durant 

aquests quasi 25 anys he llUItat per fer-me 

un nom, una Imatge, etc.: si fos entrena

dor, en el món que estem, en dos dies nin

gú s'en recorda del Manel Estlarte jugador. 

No es que hagi de Viure d'això. Vull que 

se'm recordi com un Jugadorq~ ha con

tribuit en el desenvolupament del water-

polo. 

-Com vetiS el MlJr del woterpolo espanyol 
sense Monel Esfiorle i sense oqvest 8 dreom 
teom- dels 90? 

-Veig un bon waterpolo immediatament 

Després d'aquesta generació hi ha els lvan 

Moro, Gabi HemAndez, IvAn Pérez, Dan 
BalIart, etc., que mantindran un equip molt 

competitiu. PYXÒ és el que se'ls demana, 

No els demanem medalles. Nosaltres hem 

fet quelcom que no ha fel cap esport 

d'equip en 100 anys d'història de l'esport 

espanyol, Per què, ara, els ho hem de de· 

manar als qui entren en aquesta nova gene

ració del waterpolo espanyol? Per què no 
es demana, amb tots els respeaes, al fut

bol, bàsquet o handbol!. 

Na, hem de demanar a aquesta saba nova 

del waterpolo, el segUent; -Entreu i SigueU 

competitiUS'. CompetitIUS vol dir QUI us 

guanY' hagt de pa\Jr molt I molt. I aquest 
eqUip serà capaç de guanyar tothom, .Això 

vol dir- que en alguna competICIÓ podran 
estar entre els tres pnmers. No seria just dir 

que la nostre generaCIÓ era carnpte>na del 
món I els que Vinguin tam~ han de ser-ho, 

Ho poden ser. perquè ht ha poques dife

rèncIeS entre els 6·8 eqUips millors de! 

món. Tal com està l'e~, no hi ha 

distàncies. I ells tindran l'experiència que 

els pot portar a triomfs Importants. No els 

hem de pressionar a jugar contra el passat 
sinó contra Hongrla. Rússia, Itàlia, etc, que 

seran els veritables rivals d'aquests gran ju

gadors e5panyols que vindran en aquest fu 

turlmmedl(l.t. 

-Quines haurien de ser (SOfo el feu porer) 

les línies esfrotègiqlJes per renovar oq~sf 

-dreom Ieom~ en els propers onys ¡ mon· 

fenir el nivell? 
- D'això se n'ha parlat molt, però jo crec 

que ha estat molt ben fet, Mirant-ho freda· 

ment només queden cinc o SIS ¡vgador'S 
d'AtIanta'96, Tot s'ha renovat. HI ha Juga

dOl"'S jovesque ja tenen 200 partJts Inlema

Clonals com Mm Moro, Gabt Hem;indez, 

¡v;in Pérez, Gustavo MMCOS, Dani BaUar1, 

Àngel Andreo, Cartos Garcia. Hi ha juga

dors d'altres eqUips que no ho aconse

gueixen en tota la seva carrera. Aquests ju-
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gador'S ja han jugats olimpíade5. mundials, 

europeus, etc:. Hi ha un equip format dar

rera, Potser no juguen tants minuts ara, 

però des~ seran més protagonistes. \Jn
dran més responsabilitats i esperem que 
les puguin assurTIIr positivament. En els úl
\Jms anys crec que en Jané ha fet una reno

vació molt important que ens ha portat a 

ser un equip format per uns veterans, uns 

joves quasi veterans i uns altres joves que 

van entrant i que tenen una gran projecció, 

-Quins són els elements fonomentals (psi
cològic, sociol i estrotègic) d'un bon entre
nador d'é/ife de waterpolo? 

-El millor entrenador per a mi,'és e l que 

reuneix dues coses. En primer lloc, el 

que no lé por del seu càrrec, perquè vol dir 

que sempre defensarà 1e5 seves idees, Hi 

ha entrenadors que quan han vist que les 

coses no funcionaven han volgut aconten

tar el president, els jugadors, el públic, els 

afecCionats, i han acabat per trenca-ho tot. 

En segon lloc, m'agrada l'entrenador que 

guanya amb comunicac:i6 . .Amb tots els res
pectes, no al!<: en ·1a metodologia iugosla

va, on es parta de vostè, i no et potsdÍf1gtr a 

rl!f1trenador I el que ell digui s'ha de complir 

per norma, no hi crec. 
L'entrenador d'aVUI, seriós, disciplinat, 

amb respeae. ha de tnomfar. L'entre

nador ha d'entrar a l'home, saber els ob

jectius de la seva vida: què el preocupa, 

què és e l que s'ha de parlar amb ell. .. 

Aquests entrenadors que diuen als juga

dors: "Quan parlo, vull que em mireu als 

ulls". No tenen sentit. Hi ha jugadors que 

no els costa gens mirar als ulls i d'altres que 

tenen,moltes dificultats per fer-ho, per na

turalesa, És un exemple, Crec que s'ha de 

c:aptar la pe~litat del jugador i saber les 

seves preocupaaons i c:om molNar-lo, 

L'entrenadorha de saber comunicar i ho ha 
d'afallOOr. El seu treball ha d'anar més 1IlM1)' 

d'arribar a la piscina i posar l'entrenament 

fent valdre una determinada línia autorità

na. Crec que, de vegades, s'ha d'escoltar el 
jugador ¡ ser una mICa flexible. S'ha de tenir 

una capac:itat de diàleg. 

la capacitat estratègica per a mi és impor. 
tant, no fonamental. L'e5tratègl(l. fonamen

tal és tenir un gran equip, sinó en lloc: de 

perdre de 9 gols es perdrà de S gols. 



Perdràs, Si no tens un bon equip i ets un el que ha fet com a seleccionador, És una 

gran entrenador no guanyaràs mai, Si tens persona que admiro molt i que estimo 

un bon equip, amb discipl ina i serietat, vol molt. 

dir que treballaran, estaran en forma. Si Morkovits: 
tens un gran equip en forma, amb expe- -Era el waterpolo estranger que, per a no-
rièncla, amb qualitat i motivat, llavors a saltres. era un món desconegut. Va aportar 

l'hora del partit l'est ratègia és important. una mica de tot: disciplina, serietat. Però 

Però l'estratègia només és e l primer minut sobretot. si volies quelcom t'ho tenies que 

de partit, perquè quan comença el partit, treballar , No valien els amics. Ens va incul-

cada partit és una història diferent. A1esho- car l'esperit guanyador sense ressenti-

res, el que compte és la qualitat dels juga- ments. 

dors. L'entrenador pot canviar unes peti- Esteller: 
tes coses, a nivell tàctic. els ha de saber - El pioner del gran equip que va venir més 

motIVar en aquell moment de partit . Però tard. Va ser valent per confiar amb la gent 

no pot canviar-ho tot. de Madrid, portar una generació que ha es-

En qualsevol finaJ de qualsevol esport, els tat la que ha donat efs milklrs resultats del 

equips estan molt igualats, molt competitius 

en tots els conceptes (físic , tècnic, tàctic i es

tratègIC), S'arriba a un gran partit. Les es

tratègies es bloquegen, En un moment del 

partit hi ha un jugador que llença i fa pal I 

dins, i el contrari llença al pal i fora. És la 

qualitat del jugador, perquè està més pre

sent mentalment. perquè està més concen

trat, perquè té més experiència, perquè 

aguanta bé la pressió, etc., i això és el que fa 

guanyar partits. 

-Podries citor els valors més importants 

que t'hon tronsmès els entreno dors més 

significotius que hos tingut? 
Cloret: 

- Disciplina i treball. El que em va inculcar la 

Importància de fer les coses ben fetes. 

Venturc: 
- Un gran jugador, que va fer d'entre

nadorl¡ugador i un bon psicòleg. Tractava 

molt bé les persones. 

S'oscó: 

-Molt valent. Amb unes idees que va posar 

davant de tot. El millor entrenador de 

I·època. Molt modem pel waterpolo que es 

feia abans amb una agressivitat i una motIVa

ció extraordinàries. 

Jbern: 

- Equilibri, serenitat. educació. Una perso

na molt coherent. En Lolo va donar a la se

leCCIó l'esperit de llUita i sobretot el fet que 

un equip no caigUI mal en el paranydedei

xar-se anar, ni en optimismes i pessimis

mes. Donar una serenitat molt Important 

dins l' esport, En Lolo ho ha demostrat en 

tota la seva carrera esportiva i després en 

waterpolo espanyol. No va tenir sort. Si ha

gués estat més valent i hagués esperat una 

mica més, estic segur que hagués pogut as

saborir els fruïts dels resultats del waterpo

lo: els va recollir en Dragan Matutir.ovic. 

Crec que molts dels resultats que va recollir 

aquest entrenador li corresponien a Toni 

Esteller, 

Mistmngelo: 

- Realment ha estat un defs millors entrena

dors que he tingut, perquè era l'entrenador 

que se sortia del que era l'entrenament físic , 

físic i una altre cop físic que, fins aleshores, hi 

havia. El waterp::¡lo espanyol, a la dècada 

dels 80, feia natació al matí, i a la tarda, ca

mes, xlJ!S i partit. En Mistrangelo, va ser dels 

que va començar a treballar porteria, esque

mes, posicions de joc, situacions, respostes 

per als diferents moments de partit. És el pri
mer entrenador de waterp::¡lo pur que vaig 

tenir. Per això és un gran entrenador. 

Mo/utinovic: 
- Un gran entrenador basat en l'esquema 

de treballar , trebaJlar i continuar treballant. 

sense donar cap tipUS d' importànCia al fac

tor humà. Va ser un dels millors entrena

dors del món però h mancava aquest factor 

humà. 

Joné: 

-Molt Inte l· ligent. Ha sabut entendre des

prés de l'era Matutinovic que no s'havia de 

començar de zero o canViar -ho tot. .Aprofi

tar el treball del Matutinovic, continuar tre

ballant amb una gran serietat. però aportant 

el factor humà, de complicitat amb un equip 

que tenia una mitjana de 25-27 anys, i que 
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no es podia tractar com un equip de 18 
anys. Si aquell equip li responia als entrena

ments i competicions, ell tenia que apro

par-se a l'eqUip. Es va crear una fusió entre 

aquest grup històric i l'entrenador que ha 
encès la guspira per obtenir els grans resul

tats obtinguts. 

Roupokos: 

-La gran sorpresa. Entrenador no vol dir 

que si ets bo segur que guanyes i si ets do

lent segur que perds. No estic d'acord 

amb això. Crec que si tens un equip molt 

bo i un gran entrenador, tens més possi

bil itats de guanyar. Si tens un equip dolent 

i un entrenador normal , tens menys pos

sibilitats de guanyar. Però, al fina l, depèn 

de molts factors, dels equips, etc. Roupa

kas és la gran sorpresa, independentment 

de guanyar o perdre. Per la seva joventut i 

pels 4 o S anys que porta d'entrenador, té 

una capacitat i uns coneixements del wa

terpolo que ens podria ajudar molt a 

Espanya. A mi, que crec que tinc molta 

experiència en el waterpolo, em sorprèn 

la rapidesa i les idees dares que mostra en 

resoldre els problemes amb e l waterpolo 

d·avui. 

I és important dir, també, que a la meva edat 

i en la meva situació no tinc cap motiu ni cap 

necessitat de contemporitzar amb les meves 

opinions sobre els entrenadors. Crec que 

puc dir, lliurement. el que realment penso. 
-Com creus que ho de ser un selecciono

dor nacional de waterpolo? Què creus 
que s'ho de fer per conduir un vestidor 
omb moltes personolitots, ton fortes i deci-

., 



sives, un conjunt guanyodar cam el vos
tre? 

-Ivxò \la molt lligat amb els resultats. De 

vegades un pot ser molt comunicabu o pot 

tenir umgran relaci6amb el capità i l'equip, 

però SI no t'acompanyen els resultats aiXÒ 

trontolla. Diguem la ventat: la gran relació 

depèn dels rewltats . Després hi na l'edu

cació de la persona. La persona SI és educa
da pot entendre que si s'ha equivocat ho 

reconelXi i. es posa a treballar amb l'en

trenador. amb el jugador, amb els com
panys. Hi na un seguit de factors als quals 

s'ha de donar ...-.a gran mpor1ància, com 
són els resultats I 1'educa06 esportrva que fa 

que el problema dun més o menys. S. no 

exISteix aquesta educaci6 humana del juga

dOf. qualsevol petit incident pot durar set

manes i això és absurd per la dinàmica d'un 

equip. 

- Ouè creus que podria fer lo Federació 

Espanyola per milloror; expandir el wuter

polo orreu del pafs? 

- Sé que s'està treballant per part d'en 

Pere Robert. No hi na cap solucIÓ a curt 
lerrmnl. Crec que la solució és fer un pro

grama de treball de 4-5 anys en un territon 

o comunitat. contractant a un entrenador 

sense fe ina. conjuntament amb dos o tres 

jugadors que puguin anar cap allà amb una 

feina. potenCiant l'eqUip I sent el reflex dels 

netS d'aquella ciutat o provincia. Estic 

segur que després de 4-5 en amb un pro
grama com aquest. un eqUip que està a se

gona divisIÓ. en dos anys estana a pnmera 

dlVlSióo No es tant que estigui a pnmera di

Visió. és que sota hi haurà una base que 

apunts 

farà que. en 6-7 anys. es manllngul a pn

mera diVisió amb aqueJla baseo AIxò es pot 

fe r a d iferents terntoris, convèncer a dife

rents federacions regionals a invertir en 

aquest senlJl. La federació espanyola lliga

da amb les regionals. pot ajudar. cercant 

les feines d'aquests jugadors que estan a 

punt de deixar de jugar i Inioar el cicle dI'! 

treball per una expansió del waterpolo a 

tot el territen espanyol. Crec que no sena 

massa dlflCil ni tan car. 

- T'agradaria ser el seleccionador d'Es
panyo? Creus que pot ser un bon repte per 

o tu? 
Va haver un moment que ho pensava. 

Ara ho he descartat. Si fos seleccionador 

ho hauna de ser dels meus companys i 

podria perdre aquesta relació . Vull man

tenlf aquest bon sabor de beca. 

MOhagués en<antat entrenar els Rollan. 

Garda, Sanz, etc .. perquè tenen un po
tencia! incre·lble. però estic segur que 

s'hagués perdut aques ta màgia que ens 

uneix. Si ara hagués d'esperar 10 anys 

per ser seleccionador, tampoc tindria 

cap sentit. per tot el que hem comentat 

abans. 

--Ouè es el millor i el pit¡or que t'ho passot 
en el woterpolo d' ~lite? 
-8 milorMdar. han estat les medallesd'or 

amb aquest eqUip. 

E! pitjor ha estat quan un equip ens ha trait. 

ha faltat al fair-play. En unes olimpíades, en 

un Hongna-EEUU. per diferència de gols. 

un dels tres equips (Espanya. Hongria o 

EEUU) haVia dOentrar a les semiflf".als. No· 

sa!tres estàvem a la grada i necesSitàvem 

que aquell partit acabés de...-.a detelTl"llna

da manera. Estava acabant d 'aquella mane
ra però quan ~n tres segons requlp 

hongarès es va delX3l'ferun gol. descarada

ment. perquè passesSin els americans. 

Aquells dos equips \lan quedar d·acord en 

deixar-nos fora. Ha estat una experiència 

que em va deixar un sabor de boca molt 

amarg. 

- És cerl que pots ser onomenot membre 
del COi? 
- SI. és un gran honor que s'hagi pensat en 

ml d'entre tants candidats i tant bonso De 

tOIes maneres M molt dificil. ja que només 

hi haurà 3 o 4 Incorporacions I no sé si se-
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rem uns 40 candidats de tot el món. 51 p0-

gués ser. sena meravellós que un represen

tant del waterpolo I d'Espanya pogufi estar 

en un lloc tan privi legiat i lIui\ant per l'esport 

naciona l. 

- Creus pauible uno selecció nodonol ca

talana en un Ivtur? 

-ts una hipòtesi . AVlJlla reabtat és la selec

CIÓ espanyola, Pot ser possible. No vul 

aprofundir perquè no exISteix, i per tant no 
em preocupa. de moment. 

Bloc esporlfu 

- Tomaràs o viure o Espanya definitiva· 
ment o el teu lloc està amb la teva dono i 

els teus fills a Pescora? 

-Està preVist tomar a Pescara. Quan acabi 

aquest any, tomo cap a Itàlia. 

-Quina meno d'entrenament consideros 

adient per ol wulerpolislo duront lo lose 

competitiva en una Olimpíada? 

Jo estic convençut que quan s'arnba als 

Jocs Olímpics i veus els Iugoslaus o e ls 

hongaresos. que van a la piscina a fer el 

seu entrenament a l'hora concertada per 

l'organttzacl6. durant aquells 10 dies de 

competició, no té massa sentit. Nosal

tres ens podíem quedar a la piSCina de 

l'hotel fent un banyo nedant suau. Tot el 

que tenies que fer ja estava fet. Bé o ma

lament. Quan ¡¡,,¡bes al dia de la compe

tlcl6 tot és en el cap, Si estàs bé o mala

ment no ho canvies. e n un dia o dos, en 

plena competiCIÓ. El fislc no canVia, el 

que canvia és la dispoSICió pSicològica, El 
que s'haVia de fer. s'ha fet. Ara el que 

s'ha de fer és estar convençut que estàs 

bé. afrontar el partrt amb la màXima se

(letat I mirar endavant. 

-Amb quina formo de sistemes de ¡oc et 

mous millor en a tac i en defenso? 

-Avui en dia e l joc queda reduil a molts 

pocs metres quadrats per cada jugador. 

Abans ell el wate~o un jugador estava en 

posició 4. creuava la defensa i podia seguI( 
en posició I I d'aquí a la posiCiÓ 5. Actual

ment. cadascú té unes funcions. na de de

senvolupar unes tasques que convenim en 

d'rrobe. QUI fa més bé l'cbc contribull'à ITII

"or a r encadenament de tots e ls abc de les 
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Motricidad hoy

La joven trayectoria de las ciencias de la

Motricidad origina el actual estado de con

fusión-incertidumbre de la población en re

lación a su objeto de estudio y a sus implica

ciones en el desarrollo humano, tanto a ni

vel educativo como vivencial.

Una historia próxima, caracterizada por

una experiencia de la corporeidad instru

mentalizada: en primer lugar en una herra

mienta de producción laboral (era indus

trial), un cuerpo al que hay que cuidar (re

ducción de jornada laboral) para obtener

mas producción. "El cuerpo queda desro

botizado, alienado y al servicio del rendi

miento industrial o, en última instancia, al

servicio de la sociedad capitalista" (Bernard,

1980: 18). En segundo Jugar, la utilización y

entrenarniento del cuerpo como meta para

conseguir un récord, sin pensar en la per

sona. Se busca una explotación sistematica

y racional de las aptitudes psicomotoras en

aras a una hazaña excepcional. "El deporte

como fenómeno fuertemente instituciona

lizado, no parece propicio para ofrecer vi-
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vencias corporales originales" (Denis,

1980: I06). En tercer lugar una educación

física mecanicista (abanderada por la em

blematica gimnasia sueca), y mas reciente

mente la subyugación a unos valores estéti

cos-economicistas: "se asiste actualmente,

después del esfuerzo psicoanalítico, a una

verdadera invasión del cuito al cuerpo-visi

ble sobretodo a través de métodos tera

péuticos, que florecen en los Estados Uni

dos. Se pretende hacer hablar al cuerpo, se

descubre a propósito de todo y de nada un

discurso del cuerpo, se pretende que él se

libere o se exprima" (Gil citado por Sergio

1996:91); han condenado a la motricidad a

un bautizo prematuro. La población, y los

propios profesionales hemos labrado el

surco para nuestra intervención. Lamenta

blemente, la fuerza del arado se ha concen

trado en el eje mas consolidado: la atención

a los componentes biofísicos de la corpo

reidad.

Antes de que se desarrollasen la posibilidades

potenciales de la naturaleza corporal del Ser
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Proceso de individualización,
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Introducción

Uno de los fenómenos que mas ha inf1uido

en las sociedades modemas es el lIamado

proceso de individualización. Como conse

cuencia del mismo, muchas de las formas

de vida, valores, creencias, etc. han sido

puestas en entredicho o simplemente han

caído en desuso. Su impacto en la construc

ción social del género ha sido enorme. Se

considera que es uno de los motivos princi

pales por los cuales los estereotipos de

masculinidad y feminidad propios de la 50

ciedad burguesa e industrial han ido per

diendo su posición hegemónica; ha favore

cido la emergencia de nuevas formas de

entender la feminidad y la masculinidad has

ta el punto que, en ocasiones, se ha lIegado

a dudar de la validez de ambos conceptos

para hablar de las relaciones de género en

el mundo occidental contemporaneo.

El propósito de este artículo es sugerir unas

líneas de ref1exión sobre el modo como, a

mi entender, el proceso de individualiza

ción esta afectando las tradicionales nocio-
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nes de feminidad y masculinidad asociadas

al deporte. Para ello, lo he estructurado en

dos partes: en la primera, explico en qué

consiste dicho proceso y sus impactos en

las vidas de las personas; y, en la segunda,

trato sus efectos en el deporte propiamen

te dicho.

Elproceso de individualización

Individualización es un proceso que carac

teriza a las sociedades modernas y es con

secuencia de los cambios estructurales de

diversos tipos que en elias se han produ

cido.

Demograficamente ha habido un alarga

miento de la esperanza de vida junto con

una disminución de las tasas de mortalidad

e importantes carnbios en la estructura de

la familia. Económicamente cabe destacar

los cambios en los tiempos de trabajo que

no sólo se han reducido en la jornada diaria

sino también en el curso de la vida. Desde

un punto de vista social y cultural se ha pro-
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El deporte en el museo

Hokusai, Chillida y el Sumo
I Ramon Balius i Juli J

A finales del mes de septiembre del pasado

año, una nota periodística nos informaba

que en el Palacio Real de Milan se había inau

gurado la primera exposici6n antol6gica ce

lebrada en Occidente del pintor japonés

Katsushika Hokusai. Esta noticia nos recor

d6 una exposici6n de Eduardo Chillida, or

ganizada en La Pedrera de Barcelona duran

te el otoño de I 997. En aquella extraordina

ria muestra, el escultor vasco present6, en

tre una numerosa colecci6n, un proyecto

escult6rico realizado en Homenaie a Ho

kusai. Curiosamente, un elemento funda

mental de la obra se había inspirado, según

el autor, en el SUMO, uno de los deportes

mas tradicionales y populares del Jap6n.

Katsushika Hokusai naci6, como el mis

mo explica, en la hora del drag6n, el día

del drag6n, el año del dragón, en el

novena mes del período Horaki, es de

cir, entre las siete y las nueve de la maña

na, el 31 de octubre de 1760, en Edo, an

tiguo nombre de Tokio. Toda su larga vida

la vivi6 en un país cerrado a toda influencia

occidental y sometido al dominio de los

shogun, la vieja aristocracia feudal. Hijo de
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un humilde pulidor de espejos, comenz6 a

dibujar como a,lumno de los grandes

maestros de Edo. Su actividad artística se

caracteriza por transcurrir por diferentes

etapas, durante las cuales cambi6 frecuen

temente su nombre. Se inici6 como Shun
ro en la escuela Ukiyo-e, movimiento ar

tístico-filos6fico vitalista, siendo sus prime

ras producciones paisajes, actores de tea

tro y los rostros femeninos de las cortesa

nas del barrio Yos;wara de Edo. Después,

denominandose Sor;, dirige un prestigioso

estudio, perfeccionandose como ilustra

dor de libros, con figuras humanas en ex

presiones languidas y tristes. El año 1798

adopta su propio nombre, Hokusai, y co

mienza un largo período en el cuallas figu

ras melanc6licas se convierten en perso

najes fuertes y vigorosos.

En 1810, bajo el nombre de Taito, co

mienza a profundizar en el paisaje. Este

año publica los denominado Hokusai

Mango, serie de libros con escenas de la

vida y costumbres del pueblo japonés. AI

llegar a los 60 años, edad en la cual consi

dera que empieza a dibujar de forma de
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