


Apunts per al segle XXI

Algunes orientacions
sobre l'educació
(l)educació física)

Si educar és un conjunt de mecanismes mitjanc;:ant els
quals intentem estimular, desenvolupar i incorporar als indivi
dus de la nostra societat uns comportaments que ens semblen
adaptables i útils, per a la seva definitiva conversió en ciutada
de l'Aldea Global, considerem important la formació específi
ca de I'educand per a la seva inserció eficient a la societat, peró
sense marginar la formació humana d'acceptació de les dife
rencies, tolerancia i solidaritat amb tots els altres i respecte
amb el medi ambiento L'educació consisteix en ensenyar a uti
litzar els coneixements i les experiencies de forma positiva, i
aquest és un art molt difícil perque ens hem d'enfrontar amb
l'etica, les ideologies i la política.

Des de! punt de vista deIs Drets Humans, l'educació la
podem definir com un dret huma fonamental que resulta clau
per al desenvolupament sostenible i I'adveniment de la pau
(malgrat aixó, a l'any 2000, encara hi ha 113 milions de nens
sense escolaritzar i 875 milíons d'adults analfabets). Una edu
cació de qualitat es convertiri, sense cap mena de dubte, en el
millor motor de! desenvolupament económic per a qualsevol
país i, a més a més, en un element essencial i imprescindible
de realització personal de l'individu de qualsevol grup o clas
se social.

L'educació física, com una pan imprescindible de I'edu
cació general de l'individu, te un imponant paper a jugar en
aquest decisiu procés: Aconseguir que la nostra disciplina es
fonamenti en metodes i continguts autentics que reflectei
xin els valors i la identitat cultural de cada un deIs territoris i
que, a més a més,.contribueixi al desenvolupament eficac;: i
harmónic de la personalitat de I'educand. Aconseguir una
educació física sense exclusió ni discriminació que tingui en
compte, de manera particular, els grups marginats en els si s
temes actuals. Aprofitar i adaptar les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, sense menyscabar la naturali
tat i la contextualització de la nostra materia. Fer que els
alumnes prenguin consciencia del respecte pe! medi am
bient.

Malgrat aixó, I'educació física actual, com l'educació en ge
neral, esta dominada en gran part per antics criteris mecani
cistes, en e!s que es troba més present l'ensinistrament, que
l'experimentació de potencialitats própies, es fomenta més
memoritzar que raonar, la docilitat i I'obediencia que l'auto
nomia, es cultiva el seguidisme i la pedagogia de! mode! i es pe
nalitza la crítica i la discrepancia. S'abusa deIs eastigs psicoló
gics (males notes, ridículs, crits, etc.). En síntesi, I'educació
física actual constitueix un mode! excessivament autoritari, ar
bitrari i rígid i no una ajuda per a desenvolupar un criteri inde
pendent en els alumnes, cosa que genera una perdua de con
fianc;:a en ells mateixos i uns nivells baixos d'autoestima i, en
alguns casos, certa por.

Cada generació rescriu la história plantejant noves qües
tions en funció de les seves experiencies i sensibilitats. A punt
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d'inaugurar e! tercer mil·leni de la nosua história, alló que és
individual, social i ecológic apareix com la preocupació fona
mental del nostre món davant deIs despropósits provocats per
I'absencia de valors morals i la falta d'orientació espiritual, pel
desconeixement entre els pobles i el qüestionament de la uni
versalitat deIs drets humans, pel creixement sense límits i la
primacia de la lógica del mercat sobre la lógica de les neces
sitats.

A partir de les inquietuds exposades anteriorment, creiem
que l'educació en general i l'educació física en particular, per
tal d'afrontar els grans reptes que tenim plantejats en l'ac
tualitat, han d'orientar-se basicament en tres grans arees que
coincidiran amb l'individu, la societat i I'entorn.

Cap a una educació física més emocional
i mellYs tecnológica

Creiem que l'educació física del futur més immediat hauria
d'estar impregnada deIs preceptes i aportacions de la denomi
nada "inte!'ligencia emocional". Aquest concepte descriu un
conjunt d'aptituds i competencies que fan referencia a com les
persones s'autogestionen i, alhora, promouen les seves rela
cions humanes. La intel'ligencia emocional no és una xifra,
tampoc és un coeficient; és un perfil que inclou cinc recursos
essencials:

a) COlleixer-se a 1/11 mateix (alltocol1sciellcia): Reconeixer els as
pectes forts i debils de cada un i saber com compensar-los.

b) Control emocional (alltorreglllació): Ser capac;: de mantenir
controlades les emocions com l'enfadament, l'ira, els impulsos
o l'actuació irreflexiva. Saber actuar amb flexibilitat i estar
obert els canvis.

c) Motivació (alltorreforf): Tenir un esperit positiu, ser opti
mista i posseir empenta personal.

d) Empatia: Consisteix en saber interpretar les emocions i
les motivacions deis altres, saber alló que senten i ser capac;:os
d'anticipar-se a les seves necessitats. Posar-se en la situació
deIs al tres i comprendre la seva conducta.

e) Aptitllds socials: La capacitat per establir re!acions huma
nes amb els al tres en e!s diferents ambits de la vida.

L'educació física ha d'incentivar aquests cinc conceptes a
través de la motricitat de les dinamiques própies del dia a dia, i
intentar educar a I'individu observant aquests preceptes per
aplicar-los progressivament amb exit a la realitat quotidiana.
Les singulars característiques de la nostra materia i la naturale
sa de les seves practiques afavoreixen enormement el desen
volupament aetiu de la inteHigeneia emocional. Hem de ser
conscients d'aquest potencial formatiu i conscienciar e!s alum
nes de les seves possibilitats en aquest ambit.

L'educació física actual esta excessivament governada
per instruments empírics i tecnológics que marginen la seva
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autentica naturalesa. No es tracta d'ensinistrar i especialitzar
a un individu mitjan~antpropostes motrius alienes al seu in
teres, a través de rígides i complexes estrategies fonamenta
des en la pedagogia del model que alJunyen I'educand de les
seves capacitats humanes més genui'nes: la espontanei"tat, la
predisposició lúdica, els recursos emocionals, el pacte social i
la creativitat motriu.

Cap a una educació fisica humanista
Una educació física humanista presta atenció, fonamental

ment, a la supremacia de la persona en relació a certs parame
tres de valoració socio-cultural, que marginen a l'educand (o a
un grup d'ells) i li treuen una parcel'la important del seu desen
volupament personal per tal d'aconseguir uns resultats o unes
exigencies socials i institucionals.

En una educació física humanista, els alumnes tenen les
mateixes oportunitats de desenvolupar la seva personalitat
mitjan~ant la motricitat, no reben un tracte discriminatori per
part del professor o deis seus companys en relació a la seva
ra~a, religió, sexe, cultura, orientació sexual, aptituds motrius
o situació socio-económica. En la materia d'educació física
s'ha de motivar els educands per a obtenir l'autonomia perso
nal, aconseguint el respecte deIs altres i respectant, al mateix
temps, a tots aquells que ens envolten i amb els quals ens inte
raccionem.

Els educadors físics disposem de molts mitjans per a esti
mular unes bones relacions humanes, dins de la nostra discipli
na i, d'aquesta manera, contribuim al desenvolupament de l'in
dividu i a la millora de la nostra societat. Mitian~antla interac
ció amb els alumnes, el professor ha de refor~ar actituds i
corriportaments positius associats al concepte que hem deno
minat educació física humanista:

Promoure bones relodons humanes en l'educació fisica

1. Equiparació sexual (evitar elllenguatge i la discimina-
ció sexistes).

2. Equiparació etnica (promoure la igualtat d'oportunitats).
3. Equiparació cultural (fomentar processos d'integració).
4. Equiparació socioeconómica (evitar les injustícies ins

titucionals).
5. Equiparació en materia d'aprenentatge (evitar les dis

criminacions deis alumnes més dotats en relació a aquells que
presenten menors aptituds motrius).

L'objectiu prioritari és formar persones

La formació de I'individu com persona esra per damunt de
qualsevol altre condicionant, social, cultural o institucional.
Els objectius, e1s programes, les sessions, les activitats, els re
sultats i I'avaluació de I'educació física humanista, no tenen
sentit si no estan encaminades al desenvolupament de les per
sones.

Contribuir a l'esperlt tú grup

El fet de perranyer a un grup genera identitat, confian~a i
seguretat individual. Les iniciatives referents a I'organització
d'activitats que fomenten I'esperit de grup i el treball en equip
reforcen la identificació, la solidaritat i I'assumpció d'objectius
coHectius (Festivals, competicions, rituals, organització de
festes lúdiques)

Procurar el crei,:ement personal

1. Desenvolupar actituds positives cap a un mateix
2. Desenvolupar actituds positives vers als al tres
3. Aprendre a comportar-se com un membre responsable

en un grup
4. Participar en el joc amb lIeialtat (vers la regla, el profes

sor, els companys, els adversaris i cap a un mateix)

Aprendre a adoptar actituds madures i responsables
en les classes d'educació fisica

Saber discriminar entre la veritat i la mentida, tenir el co
ratge de dir la veritat i assumir les responsabilitats, rebutjant
l'engany i la trampa. Marcar amb cJaredat les regles del joc, sa
ber jugar sense necessitat d'iubitres acceptant les normes pac
tades i respectar els companys i els adversaris. Ajustar-se
col·lectiva i individualment a possibles canvis en les cJasses
d'educació física per tal d'ajudar a al tres amb dificultats.
Adoptar conductes series i responsables amb el progressiu de
senvolupament de l'autonomia personal.

Cap a una educació física ecológica
Genericament el concepte "ecologia" es refereix a la inte

racció que existeix entre un nombre determinat de sistemes,
de tal manera que el canvi que es pot produir en un d'eJls afecta
el comportament deIs altres. Amb I'enunciat de Cap a U/lO edu
caciófísica ec%gica, ens referirem a les següents interpretacions:

a) A les relacions que ha de mantenir l'educació física amb
el seu context escolar, social i medi ambiental.

1. Capacitat d'afavorir una ensenyan<;a globalitzadora
interrelacionant els continguts de la materia amb totes les
arees escolars.

2. Promoure una educació integral com un desenvo
lupament harmónic de la personalitat.

3. Establir relacions positives en I'entorn socio-urbi
al que pertanyen el nen i el grupo

4. Retorn a les practiques en el medi natural.

b) A partir del concepte biocentric i del paradigma
ecológic, hem de fomentar entre els nostres alumnes la cor
responsabilitat universal pels problemes i el futur del nostre
planeta.

1. Contribuir a una educació medi ambiental.

L'educació i I'educació física han d'ajudar I'alumne a orga
nitzar i gestionar els seus coneixements i experiencies en el
context que li correspon (autogestió). Han de mostrar a
l'individu la condició humana (educació física humanista) i en
senyar-li a viure (educació física emocional) afrontant amb
exit la incertesa vital (capacitat de decisió). Han de col· laborar
en la formació d'un nou ciutada promovent el seu encaix en la
societat, participant en ella i, sent solidari i respectuós amb
l'entorn local, nacional i planetari (edu'cació física ecológica).
A partir de la delimitació de les finalitats de la nostra proposta
educativa, procurarem dinamitzar processos formatius en els
quals s'afavoreixi l'autoestructuració i l'autorrealització de
cada un deIs educands, cooperant, en definitiva, amb la millora
de la nostra realitat social.

Javier Olivera Betrán

4 apunts
---
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Paraules c1au

col'legis invisibles, "Apunts", estructura de la coHaboració

científica, ciéncies de I'activitat física i I'esport

Abstract

In thls work, we analyse the structure of different groups of
authors from the "Apunts" joumal along with the topics on which
these professionals, coming from diverse fields in sports between
7964 and 7993, have written.
It has been a matter of our interest to know the evolution of
Physical Education and Sport Sciences by means of joumal that
has widely proved to be of greatest relevance and possess such a
long career. We decided to end our period of study ayear after
the 92' Olympic games. There are two important milestones in its
hlstory: In 7964, the year when the creation of "Apuntes de
Medicina Deportiva" took place; and 7985, the year "Apunts"
was first published. In our study, we have taken into account the
two periods covered by this joumal. In the first epoch, it solely
dealt with sport medicine, a newbom science among sports
sciences in our country. Moreover, many other articles from other
different sport sciences were also pub!Jshed, i.e. Physical
Education, Psychology, Sociology, etc The second period arrives
along with the foundation of "Apunts. Educació Física, " when
Physical Education achieves a major relevance in comparison to
the other sport sciences mentioned above.
We have defined "invisible colleges" as groups of authors that
appear linked together for having signed several articles in
collaboration.
In order to analyse these "InVisible Colleges" emerged in the
"Apunts" joumal, we have carried out a bibliographical research
by means of the the articles published in "Apuntes de Medicina
Deportiva" and "Apunts. Educació Física i Esport".

En el present treball estudiem I'estructura deis grups d'autors

de la revista Apunts, així com els temes sobre els quals van es

criure, entre els anys 1964 i 1993, a la revista estudiada, aquests

professionals, procedents de diferents disciplines del món de

I'esport.

En el nostre interés per coneixer I'evolució de l'Educació Física i les

Ciencies de I'Esport a través d'una revista vam escollir, d'entre les

més rellevants i amb més temps de presencia, Apunts. Vam triar,

com a darrer any d'estudi, el 1993, I'any posterior als Jocs Olímpics

de Barcelona-n. La trajectoria de la revista tenia dos moments

c1au: 1964, any d'inici d'Apunts de Medicina Esportiva i 1985,

I'any en que comen<;a la Revista Apunts. Educació Física. En el

nostre recorregut d'estudi comptavem, dones, amb un període en

que la revista és propiament de Medicina Esportiva, ciencia pionera

entre les Ciencies de l'Esport al nostre país; s'hi publicaven també

articles d'altres ciencies de I'esport (Educació Física, Psicologia, 50
ciologia, etc.). L'altre, és el període en que s'iniciaApunts. Educa

ció Física. En aquesta segona epoca, els articles que es publiquen

són fonamentalment d'Educació Física pero, a més a més, com en

el període anterior, n'hi ha d'altres ciencies de I'esport, com ara

Medicina, Psicologia, etc.

Hem considerat com a "col'legi invisible" el conjunt d'autors que

apareixen lIigats entre ells com a conseqüencia d'haver signat con

juntament articles a Apunts.

En I'analisi deis col'legis invisibles a la revista esmentada, hem realit

zat una recerca bibliografica utilitzant els articles publicats a Apunts

de Medicina Esportiva i a Apunts. Educació Física i Esport. El

període d'estudi abasta des del naixement, el 1964, fins al 1993, un

cop passats els Jocs de Barcelona-n. L'indicador que hem utilitzat

per detectar els col'legis invisibles és el de la col'laboració que pre

senten els autors als treballs publicats.

Els resultats obtinguts mostren I'existencia de col'legis invisibles amb

un nombre de membres que oscil'la entre dos i noranta-cinc. Les

característiques més notables que en destaquen són que a la prime

ra cap<;alera de la revista gairebé la practica totalitat són metges, i a la

segona, s'observa, a més a més, la presencia de professors d'edu

cació física, entrenadors i psicolegs. La majoria són catalans, desen

volupen la seva tasca professional en institucions catalanes, i els caps
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visibles dels principals col·legis invisibJe han 

format part en algun moment de I" equip 

editorial de la revista. 

Introducció 

En estudiar com s'estructura la col·labora

ció dins la comunitat científica, vam trobar 

que a 1'l>.ngIaterra del segle)(\lll els científICS 

es reunien formant societats com per 

exemple la Royal Society. cosa que ets per

metia intercanviar informació i aconseguir 

amb la seva dinàmica una estructura (ohe

rent de coneixements. Més endavant, quan 

el nombre de membres de les societats va 

començar a créixer, es van obrir entre els 

investigado~ d·altres canals dïnformaci6. 

com ara els avançaments dels treballs que 

s'estaven realitzant. les cites de treball en 

llocs no habituals. on es romania intercan

viant informació durant un període de 

temps: informació que després era trans

mesa a les seves residències habituals de 

treball; tot plegat els portava a estar con

nectats formant una mena de col·legfs invi

sibles. 

Price, el 1961. va tornar al terme "col·le

gis invis ibles" utilitzant l"expressi6 "nous 

col·legis invisibles". fent referència a allò a 

què originàriament responia la frase es

mentada. Nguns auto~ creuen que les 

connexions entre científics s6n massa la

xes per buscar-hi una estructura (Mullins, 

1968), mentre que d'altres prefereixen 

parlar de "cercle social" per referir-se a 

aquests grups. Tanmateix, els resultats 

obtinguts en la major part dels estudis 

realitzats en les anàlisis sociològiques de 

la ciència, han verificat I"existència dels 

col·legis invisibles i la utilitat d'aquest con

cepte per a la sociologia de la cièn<ia (L6-

pez Piñero. 1972). 

Nosaltres aquí considerarem com a 

-col·legi invisible", el conjunt d'auto~ que 

apareixen lligats entre ells com a conse

qüència d'haver signat conjuntament arti

des a la revista ApvnlS. durant el període 

comprès entre els an~ 1964 i 1993. En 

establir els col·legis des de l"indicador de la 

col·laboraci6. es parteix de la hipòtesi que 

aquesta col-laboraci6 produeix una vinw-

laci6 científica rellevant i també que el 

col-laborador d'un altre col·laboradOl" per

tany al mateix grup o col·legi, de manera 

qve s 'estableixen vinculacions indirectes 

entre auto~ del mateix grup a través de 

membres intermedis (Carpintero i Peir6. 

1979). Així es pot re<:onèixer I"existència 

d·un grup constitui\ per aquells auto~ qve 

tenen una o més coj·laboracions amb, al 

menys. un dels membres del grup (Peir6. 

1980). 

l'observació de les diferents fOlTlleS que els 

grups de científics tenen per establir comu

nicació, ha motivat I"estudi de diversos indi

cadors que permeten detectar l'existència 

d'un col·1egi invisibJe. Encara que alguns au

tors han indicat que el concepte de "coj·Je

gis invisibles" no té valor per a la compren

sió i les funcions de la comunitat científICa 

(Mullins, 1968), d'altres han investigat la 

seva relaci6 amb distints aSpe<l.es de l'es

trvctura de la ciència (Hagstrom, 1964; 

Merton, 1969, Price. 196]. 1964, 1965). 

En aquests treballs cal citar dues línies fona

mentals: una d'elles ha utilitzat com a mèto

de d'estudi les cites que apareixen a les pu

blicacions (K.aplan, 1965); mentre que l'al

tra línia fa servir tècniques sociomètriques i 

es dirigeix més concretament a investigar 

l'estructura i la dinàmica dels col·legis invisi

bres (Crane, 1972; Peir6, 1980). 

En el nostre treball. nosaltres volem es

brinar quins són els principals grups d'au

to~ que treballen i publiquen junts els 

seus resu ttats i conclusions, dins I"àmbit 

de l'Activitat Física i l'Esport, a la revista 

Apvn/s; quines s6n les característiques 

dels grups, la seva estructura i els contin

guts dels seus treballs. I. com assenyalem 

a la int roducció, al nostre país la revista 

que estudiem és I"única que abasta trenta 

anys d·existènóa amb una periodicitat es

table, sota dues les capçaleres: Apunts de 

Medicina Esportiva i Apvnls d'Edvco

ció fisica. 

Metodologia 

Per a la confecció de la base de dades hem 

tingut en compte tots els articles publicats 

a la revista Apvnls. Edvcació fisica ¡ 

Esport, i a la seva antecessora. Apvnles de 

Medicina Deporliva, dvrant el període 

comprès entre 1964 i 199]. 

L'indicador utilitzat per determinar l'exis

tència de col·legis invisibles és la coHabo

ració dels auto~ que han prestat les seves 

signatures als articles publicats a Apvnls 

durant aquest període. Entenem que for

men un mateix grup els autors que pre

senten, almenys, un treball signat en col·la

boraci6. 

L'índex de col·laboraci6 s'obté a partir de 

les signatures dels articles, i resulta de divid ir 

el total de signatures aparegudes pel 1lOm

bre d'articles en qüesti6. Si el valor obtingut 

és igual a un, aixóseria indkatiu d'unacol·la

borad6 nul·la. 

Resultats 

A la taula 1 exposem els resultats obtin

guts amb les nostres anàlisis. referides als 

auto~ que treballen en col·laboraciÓ als 

I .224 articles trobats a la revista so

bre I"Activitat Física i l'Esport (en reSVffi 

824 auto~), durant el període estudiat. 

Hem pogut constatar que ]9] (47.6 %) 

de ls auto~ tre balle n en coHaboraci6, 

mentre que 4] I auto~ publiquen els 

seus treballs en solrtari. 

Els grups que formen els aut~ que publi

quen junts apareixen aplegats en nuclis o 

col·legis la grandària dels quals 05(il·la entre 

2 ¡ 95 autors. 

Producllvllal 

Pel que fa a la productivitat dels autors que 

trebalren en col·laboració trobem les carac

terístiques següents: 

Els 54 grups de dos autors. representen el 

13.1 I % del total, amb una aportació a la 

revista de 57 articles que expressen el 

5,64 % del total de signatvres (taula I). 

Els 22 grups de tres auto~. realitzen el 

3,0] % dels articles publicats, cosa que su

posa un 5.64 % de signatures per ca

dascun. 

Els grups d'aut~ que oscil·Jen entre 2 i 16 

integrants arriben a percentatges d'articles 

publicats que se situen entre el 6,64 % dels 

, 
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54 grups de 2 auto~, i el 2,10 % del grup 

format per 16 autors. 

Però la diferència més gran la marca el 

coHegi format per 95 aut~ que amb 

233 treballs aporta el 27,16 % dels articles 

durant el període que estudiem. El percen" 

tatge més petit d 'articles correspon als 

2 grups de 7 autors que aporten una col'la

boraci6del 0,47 % {taula I). 

Analitzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'I'OO arti

cles durant el període estudiat. Encara 

que aquesta productivitat és molt baixa, 

encara és més petíta l'assolida pels grups 

de 2 autors (O,S3 %), La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 95 autors (2,63 %). La 
resta d'autors agrupats en col'legis preo 

senten una productivitat mitjana que os" 

cil'la entre un 2.63 % del grup de 8 au" 

tors, i un 0,29 % dels dos grups formats 

per set membres (taula I), 

Indexs tU coJ.laboraclÓ 

A les taules I i 2, es reflecteix que durant el 

nostre període d'estudi s'han publicat 858 

articles a càrrec de 824 autors, que repre

senten un total de 1.224 signatures. Durant 

l'època estudiada (1964-1993) hem obtin

gut un fndex global de signatures/article 

de 1'1.4. 
En observar l'evoluci6 de l'índex de col'la

boraci6 per periodes consecutius de deu 

anys (gràfic 2), trobem que durant el pri

mer període apareix un valor d'1,30, un 

xic inferior a la mitjana: en la segona dè<a

da aquest valor s'incrementa notablement 

i assoleix un l,SO. mentre que en la terce-
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ra, d'ençà del 1984, s'observa una davalla

da de la col -laboraci6, que arriba a t'I .40 

(taula I; gràfic 2). Aquest augment de 

coHaboraci6 produrt entre les dues prime

res dècades s'até al principi que, a mesura 

que passa el temps, els autors que publi

quen en solitari disminueixen i creix la 

coHaboraci6 en la investigaci6 científ,ca 

(Price, 1963). El descens de l'índex de 

col'laboraci6 manifestat pels autors d'A

punts en la tercera dècada (1984- 1993) 

podria reflectir el canvi que es va produir el 

1985 en l'evoluci6de la revista; com hem 

indicat anteriorment, aquell any es van edi

tar dues publicacions diferents dins el ma

teix Organisme Autònom, Apunts. Medi

cino de l'Esport, que continuaria publi

cant els temes propis de la seva àrea de 

coneixement. sota la direcci6 de Jesús Ga

lilea, i Apunls. Educaci6 Fisica, que reco

llia les aspiracions del col'lectiu de profes

sors de l'INEF de Catalunya (als Centres 

de Barcelona i lleida), i donava plena in

formaci6 al col'lectiu professional del 

mitjà. 

En revolució per anys (gràfic I). podem ob

servar que durant la primera dècada l'índex 

de signatures per article ofereix xifres per 

sota de la mitjal)3. a excepci6 dels anys 

1964 amb l ,53 i 1968 que es queda a 

l' l,52. Entre 1974 i 1983 ja són cinc els 

anys en què se supera la mitjana, mentre 

que entre 1984 i 1993 toma a baixar i úni-



cament sobrepassen r l ,42 de mt¡ana els 

anys 1984, 1990 i 1992. l 'any en què l'in· 
dex de signatures per article assoleix el 
màxim valor és 1984 (2,24) ¡ el mínim, el 
1985 (1,06). 

Pel que fa a la distribució dels articles, se· 
¡ans el nombre de signatures i l'índex de 

signatures per article (taula 2), trobem 650 
articles escrits per un sol autor, que supo

sen les tres quartes parts dels articles publi. 
cats (75,76 %). Els articles de 2 autors són 
116 i suposen el 13,52 %. Els 56 articles 
signats per 3 autors arriben al 6,5] %, els 

artides amb 4 signatures són 18 ¡ suposen 
un 2,1 O %. Trobem aixf mateix II articles 
amb 5 signatures (1.28 %), dos articles 
amb 6 signatures (0,23 %) i, finalment, 
apareixen 5 articles signats per 7 autors 

(0,58%). 

Pel'tlllltlètlcUl dels gruP$ 

la permanència dels grups d'autors més 
representatius que apareixen a la revista 
Apunts durant el període d'estudi és 

molt variada. com podem observar a la 

taula 3. 
Encara que el grup que presenta una més 
gran antiguitat, entre els anys 1964 ¡ 1993 
és l'encapçalat per Chiang. serà el grup for
mat pels fundadors de la rMta i constituit 
per 95 autors, el qui mantindrà un més gran 
pes específic i una major productivitat. amb 

UN presència continuada a la reokta durant 

29 anys, entre 1964 i 1992. 
D'altres grups que destaquen per la seva 
permanència, són el format per 14 autors 
(Rubin. Plac, Arthur, Clarc i Rar.e) va ro
mandre entre 1978 i 1992 (14 anys), el 

format per X. Aguada, entre 1982 ¡ 199 1 
(9 anys), i l'encapçalat per X . Olivera. for
mat per 5 autors, entre 1985 i 1993 

(8 anys). 

Itlden de co/'l4borlu:ló 

En l'estudi de l'estructura que resta subja

cent en la coHaboraci6 hem pres com a 
punt de partida l'anàlisi de la productivitat 
i, més concretament, de la productivi-
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tat en cooperaci6 als articles d'Apunts 

(taula I). 

Els autors individuals publiquen 431 arti 

cles, que equivalen a la meitat dels articles 

publicats a Apunls (50,23 %), durant el 

període objecte d'estudi , Els grups que os

cil' len entre 2 i 16 autors aconsegueixen 

percentatges d'articles publicats situats en

tre el 6,64 % dels 54 grups de 2 autors, i el 

2, I ° % del grup format per 16 autors, 

Però la més gran diferència la marca el 

col'legi format per 95 autors que, amb 

233 trebal ls, aporta e l 27,16 % dels arti

cles durant el període estudiat, El percen

tatge més petit d'articles correspon als 2 

grups de 7 autors que solament aporten el 

0,47 % del nombre d'articles del grup 

(taula I). 

Anal itzant la productivitat mitjana de cada 

un dels grups, trobem que els autors indi

viduals publiquen una mitjana d'I,OO arti

cles durant el període estudiat. Tot i que 

aquesta productivitat és molt baixa, encara 

és més petita la que aconsegueixen e ls 

grups de 2 autors (0,53). La productivitat 

mitjana més alta és la que correspon al 

grup format per 8 autors (2,63 %). La res

ta d'autors agrupats en col'legis presenten 

una productivitat mitjana que oscil'la entre 

un 2.45 % del grup de 95 autors, i un 

0,29 % dels dos grups formats per set 

membres (taula I). 
Pel que fa a la productivitat fraccionària, 

s'observa que els grups que osciHen en

tre 2 i 8 autors no assole ixen el va lor de la 

mitjana de la productivitat fraccionada 

(2 ,12). 

Una cop comentada l'estructura subjacent 

en la conformació dels coHegis invisibles, 

considerarem les característiques que es 

poden copsar en els grups més importants 

d'autors enla publicació Apunts, cen

trant-nos en els grups d'autors el nombre 

de membres dels quals és igualo superior a 

cinc. 

Alhora que exposem l'anàlisi descriptiva 

de la formaci6, evoluci6 i desenvolupa

ment temàtic de cada un dels col'legis invi

sibles, afegim la representaci6 gràfica de la 

composici6 del grup mitjançant l'ús de fi

gures gràfiques, on hi ha el nombre 

d'autors, articles, treballs i el seu període 

""unts 

de durada. També s'indica, sobre el nom 

de l'autor, la quantitat d'articles que aporta 

tot sol, i en col-laboraci6. Mitjançant una 

fletxa. expressem la vinculaci6 amb a~res 

autors del col'legi invisible amb els quals 

signa els articles i destaquem. en lletres 

majúscules. el nom de l'autor o autors més 

rellevants, o el qui considerem com a lider 

del grup. Tanmateix, cal remarcar que en 

la figura I, amb la intenci6 de facilitar-ne la 

lectura, s'han assenyalat les línies mestres 

d'uni6 entre els autors d'aquest col'legi in

visible, 

El CoNtg! l,uulbk mis ImfIO~'IJ'" d ·Ap .... rs 
(ftgM~1J I ) 

B col'legi invisible més important d'Apunts, 

durant el període estudiat, està format per 

95 membres, i reuneix els autors més relle

vants per permanència, productivitat i nom

bre de coHaboracions a la reo.1sta, Durant els 

29 any'i de durada, entre els any'i 1964 i 

1992. en aquest coI'legi es van publicar 

233 articles i 415 treballs (figura I). 
.Aquest col'legi invisible està presidit pel 

grup d'autors fundadors de la revista, ja que 

el naixement d'aquest grup coincideix amb 

l'aparició d'Apunts l'any 1964. 

Esmentare m, com a caps visibles més des

tacats per la seva productivitat total, indivi

dual i en col-laboraci6, el grup d'autors for-

.o,UTOR Nil! . O~ TII. B ..... UI 
EN CQl.'VoaQR.IICIO 
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mat per Federico Balagué, Ram6n Balius, 

Carlos Besti!. Augusto Castell6, José 

Estruch, Jesús Galilea, José Roig i José Ri

cardo Serra. La productivitat total d'a

quests autors osciHa entre els 51 treballs 

publicats per Ram6n Balius, l'autor més 

productiu d'Apunts, i els 6 articles presen

tats per Federico Balagué. També cal des

tacar, en aquest col'legi invisible, la pre

sència d'un grup d'autors, la productivitat 

tota l dels quals és una mica inferior a la dels 

que acabem d'esmentar, però que fan una 

aportaci6 al grup prou considerable. Ens 

referim a José Ricardo Serra, que aporta 

17 treballs, Núria Puig, 10 i Glòria Bala

gué, 9: J. Ferrer-Hombravella, Javier Her

nandez-Vazquez, Joan Antoni Prat i a José 

Luis Ventura, aporten 8 treballs cadascun 

(taula 4), 

Ram6n Balius, l'autor més productiu de la 

revista i d'aquest grup de prestigi, va pu

blicar 51 articles, dels quals 39 són tre

balls en solitari i 12 en col'laboraci6, Ra

m6n Balius va néixer a Barcelona, on es 

va doctorar en medicina i cirurgia per la 

Universitat Central el 1970. amb un tre

ball titulat -Embolisme gras postraumà

tic' , dirigit pel Dr. Piulachs. Ha desenvo

lupat la seva tasca professional en el camp 

de la medicina esportiva com a traumatò

leg al Centre Juvenil de Medicina Esporti

va de la Delegaci6 Provincial de Barcelo· 

NRE. ~ TRE6Al.I.I TOTAL 
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na i, posteriorment. al Centre de MedicI

na de l'Esport de la Residència. Slume, 

que va passar a anomenar-se Centre de 

Recerca Mèdico-esportlVa (ClMD). en 

incorporar-se a l'IN EFC de Barcelona. És 

precisament aquesta Instituci6. el centre 

geogràfic del nucli principal d'aquest 

coHegi invisible, on ha compartit tasques i 

on ha col'Iaborat en les investigacions 

mèdico-esportives realitzades pel coHe<:

llU d'autOf'S del grup, fundadors de la re

VISta i del mateix col-legl. També ha de

senvolupat la seva tasca professional en la 

medicina del treball, com a metge al Cen

tre Quirúrgico-traumatol6gic Municipal 

de Barcelona , La seva vinculaci6 profes

sional amb la Federaci6 Catalan d'Atle

tisme, el porta als Jocs Olfmpics Mu

nlc-72, com a membre de la ComissI6 

Mèdica de la federació Espanyola d'Atle

tisme. Es troba en possessió de diferents 

mèrits entre els quals cat destacar la Me

dalla d'Argent al Mènt Esportiu I les ane

lles olímpiques ( 1969). otorgats pel Co

mitè Olímpic Internacional. 

Als seus treballs publicats individualment. 

veiem dues vessants temàtiques clarament 

diferenciades i que convé destacar. D'una 

banda, els articles directament relacionats 

amb La rnedK:lna espot'tÍVa, en el vessant 

traomatològic i de lesions, sempre en rela

ció amb la pràctica esportIVa, la seva patolo

gia i la rehabilitació. I d'una altra banda, la 

presèocia d'un gran nombre d'art.ides de 

la seva àmplia producció ir.dividual, dedicats 

a estudiar la temàtica e~rtiva en el món 

de la pintura, l'escultura, la literatura. la his

tòria i l'art en general. 

Va publicar 12 treballs en col'labaració, en

tre els quals destacarem: "Traumatologia 

cranioencefàlica" amb Vendrell, i "El judo i 

les seves tes.ons" amb Domingo, totsdosel 

1964. Amb Bruix, "le5lOneS supraciliars i 

de les parpelles d'interès en medicina es

poorva" (1966); "Luxació anterior a'lllada 

del cap del peroné- (1975), amb Colomer i 

Murriano: amb Espiga, -Epífisi vertebral 

lumbar mínima en esportistes joves" 

(1982); "El colze de javelina", el 1977 amb 

Balius: -Estudi Iisic sobre la natació. anglnal 

de Puig i Cadafalch -, el 1984 amb Rodrí
guez i TobeGa; -El colze de javelina". el 

anunls 

1964 amb Domingo; "El judo ¡ les seves te
sions". ¡ -Traumatologia craneoencefàlica

amb Vendrell; I el 1972. en co/·1aboraci6 

amb Carrascosa, -Alteracions osteoarticu

lars del turmell, consecutives a la pr.ktica 
esportiva", 

També es troba unit al grup central d'autors 

més destacat de la revista, per la seva col'la

baraci6 amb Galilea, Estruch, Castelló i 

Bestit, en altres treballs de medicina esp::>r

tIva. relatius als controls mèdics realitzats als 

atletes, i sobre una àmplia gamma de pr0-

blemes plante,ats per les lesions esporbves i 

la seva incidència tsaumatològica, en el 

camp de la medicina eSfXlr1lVa, en les seves 

variants de diagnòstic. prevenció, rehabilita· 

ció i tractament (figura I). 

Entre els seus nombf'osos art.ides publicats 

Individualment esmentarem: "Patologia 

dels genets- i -Fites de La història de 

i'educaCl6fis1C3 i l'esport- el 1975, "EmtX*a 

grassa ¡x>snra~tica- el 1976, -la espoo

dilolisis lumbar com a adopatia", "Notes ve

locípedes de fi de segle- i -Campions mi

tològics· el 1977, i el 1978 "Ramon Casas, 
pintO(, dibuixant i sportman-

Cal assenyalar que tots els autors que han 

publicat a Apunts en col'labaració amb Ba
lius, són metges que desenvolupen la seva 
tasca professional en el camp de la medicina 

esportiva a Catalunya. 

Salius contnua publicant regularment a 

Apunts dins la secciÓ Miscel·lània, sota 

l'epígraf "L'esport al museu", 

José Estruch és el segon auto( més produc

\iu de la revista: demostra una gran dinàmi

ca en la valoració, i el seu índex de col·taba

ració és el més alt del període estudiat. 

Aporta a aquest col 'legi invisible 39 treballs, 

dels quals va publicar 19 en col-lab0raci6 i 

20 en solitari. També és metge i membre 

del grup de fundadors d'Apunts; l'III va tenir 

ona participació rellevant com a Secretari 
de RedacCIÓ I CodirectOf de la publaciÓ, al 

costat de Jesús Galilea, entre els anys 1964 i 

1984, la temàtica dels seus artic les publi

cats en solitari es desenvolupa dins el camp 

de la medicina esportiva, en els vessants re

lacionats amb les proves mèdiques de valo

racIÓ funcional ¡ de la condició rlSica, la nutri
ciÓ i l'aparell càrdio·circulatori en relació 

amb la pràctlca esportIVa. 

Els seus primers contactes amb la medicina 

esportiva els va tenir al congrés celebrat a 

Roma el 1959, amb motiu de la prepara

CIÓ dels Jocs Olímpics de Roma 1960, i el 

seu Ingrés al cos mèdic del CIMO de Bar

celona, Va publicar els seus treballs entre 

els anys 1964 i 1982; el seu primer article 

va aparèixer en col'laboraci6 amb Castillo, 

Cruz i Galilea, cosa que el vincula a altres 

autors d'aquest co/'Iegi invisible des dels 

prmers temps de la revTSta. Tracta el tema 

de les exempcions de rassignatura d'Edu

caciÓ Física, atesos els resultats de les pro

~ mèdiques preceptives realitzades a es

colars del Centre Juvenil Provincial de 

Medicina Esportiva. També va publicar di

versos treballs sobre temes de medicina 

esportiva. 

De la seva extensa col'laboració amb altres 

autors del col'legi invisible, destacarem els 

publicats el 1964 amb Galilea i Fedenco Ba
Iagvé, "Estudi de la valoració funcional car

dlOreSplratòria ... :; el 1965, "Control 

mèdic de l'entrenament esportiu-, amb 

Galilea; el 1977, amb Castelló, "Importan

cia de l'estudi ergo-gastromètric d'un equip 

i com aplicar-lo en els plans d'entre

nament": el 1981, "Valoració funcional d'at

letes joves- amb Esparza i Castelló. Les se

ves coHabor.K.ions, a més a més de tractar 

els temes propis de la medicina esportM ja 
expressats, tenen un caràcter interdisopli

nan ¡ abasten alhora la interrelació dels as

pectes psicològics. lisics i sociològics en els 

esports d'equip (figura I ). 

I>.ugusto Castell6 és el tercer autO( més 

productiu d'Apunts, amb un alt índex de 

col-ial:loraci6, També és membre del grup 

de fundadors de la revista i un dels caps visi· 
bIes del grup. Va formar part de la "5e<reta. 
ria de Redacció" d'Apunts entre 1970 ¡ 

1981. al costat de R Balius i F. Balagué, 

I durant el temps de permanència al col'legi 

invisible, entre els anys 1964 i 1979, va arri

bar a una producció total de 27 treballs, 16 

dels quals en solitari i II en col·laboració. 

Va desenvolupar la seva tasca professional 

al "Centre Juvenil de Medicina Esportiva de 

Barcelona, en co/·lab0raci6 amb el grup 

d'autOf'S fundadors del col'legi invisible i de 

la reYlSta (Galilea, Estruch, Roig, Balius i ..... ). 



Com a metge de la Federació Catalana de 

Muntanya i muntanyenc practicant. la 

temàtica dels treballs sobre medicina es

portiva que publica en solitari s'orienta, en 

gran part, vers la fisiologia de l'exercici en 

relació amb l'excursionisme, en els apar

tats d'adaptaci6 i aclimatació a l'alçada, 

dimatologia, allaus, nutrició i reacció de 

l'oq:anisme humà en situacions de fred 

extrem, A causa de la seva vinculació al 

Centre Juven~ de Medicina Esportiva de 

Barcelona, també va redactar treballs de 

medicina esportiva relacionats amb els re

sultats de les revisions mèdiques periòdi

ques realitzades a escolars, Aixl mateix, 

destaca ta publicació, el 1965, d'un article 

sobre Olimpisme, Els treballs que realitza 
en col'laboració tracten de medicina es

portiva, encara que des d'enfocaments di

versos, La proximitat dels Jocs Olimpic5 

d'estiu de 1968, que s'havien de celebrar a 

Mèxic, ciutat situada a dos mil metres 

d'altitud sobre el nivell del mar, va motivar 
la realització de nombrosos treballs de fi

siologia de l'exercici, encaminats a estudiar 

la inRuència de l'altitud en l'entrenament i 

en el rendiment dels esportistes, per tal de 

planifICar-ne la preparació, El 1965 partici

pa en un treball conjunt amb Estruch, Gali
lea, Merino, Beltrin, Ugarte i Franquesa, 

titulat "Estudis mèdics sobre la Setmana 
Esportiva Mexicana.", a part de col'laborar 

amb els autors ja esmentats, també parti

cipa en la publicació d'altres treballs de 

medicina esportiva m1b J, Bruix, H.e. 
Kemper, J, Femttndez i R, Montecinos (fi

gura I). 

Jesús Galilea, el quart autor més produc
tiu, és una de les persones més rellevants 

en la fundaci6 i en el desenvolupament 

històric d'Apunts. Dels seus 26 treballs, 

en publica 18 en solitari i 8 en col-labora-

00, entre els anys 1964 i 1986 (taula 'I). 

la seva inquietud i la participació directa 

en la marxa de la revista es fa notar per la 

seva alta intervenció en la publicació de la 
pri.ctica totalitat d'editorials d'Apunts en
tre els anys 1964 i 198'1. A més a més 
d'aquestes destacades xifres de producti. 

vitat i col'laboració, Jesús Galilea és una fi· 

gura fonamental en la fundació ¡ posterior 

evolució d'Apunts i del mateix col'legi in-

visible , per tal com formava part del re

duït grup de caps visibles. Ja hem comen

tat anteriorment que Galilea i ESlnKh van 
ser els iniciadors de la marxa d'Apunts , i 

persones fonamentals en la seva edició; 

van compartir la Secretaria de direcció i la 
Direcció de la revista des del primer 

exemplar, en 1964 fins al 1982. Poste

riorment, durant els anys 1982, 1983 i 

198'1 , va exercir el càrrec de director en 

solitari. També va ser membre de l'equip 

mèdic del Centre Juvenil de Medicina 

Esportiva de Barcelona, del Centre de 

Recerques Medicoesportives de Barcelo

na, en la Residencia Joaquln Blume, i en 
1975 fou fundador i primer Director de 

l'INEF de Barcelona. 
Des del seu lloc de metge al Centre Juvenil 
de Medicina Esportiva de Barcelona, va co

mençar. en solitari, la publicació de treballs 

de medicina esportiva, reiacionats amb les 

revisions mèdiques periòdiques d'~ i 
esportistes federats,; també s'intrOOul en el 

camp de la fisiologia de l'exercici, en relació 

amb l'esport de competició. CoI-!aborador 
habitual en taules rodones, simposis ¡ coo· 

gressos celebrats entre 196'1 i 1985, els 

seus treballs publicats en col'laboraci6 re

cullen les investigacions sobre medicina es

portiva rearmts amb altres col'legues del 
"Centre Juvenil de Medicina Esportiva de 
Barcelona" primer, i del "ClMD de la Re
sidència BIume" després. 

El primer article en col'Iab0raci6, punt 

d'inici de la relació amb els autors del 

col'legi invisible, el va signar amb Castillo, 

Cruz i Estruch, el 196'1, i es titulava 'EI pr0-

blema de les exempcions d'educació fIsic.a 

com a assignatura escolar". Amb Federico 

Ba~ redaaà "l 'esport en l'edat puberal" 
(197'1); amb Estruch i Piñol, el 1966, "El 

step-test com a prCM1 no especifICa de COll

troI d'entrenament"; al costat d'Estruch, 

Castelló i Merino, .Projecte experimental 

d'adapfaci6 d'entrenament a l'altitud" 

(1966); amb Bestit "Interpretació filosòfica 

de la pausa en l'entrenament a intervals" 

(1967); el 1970. amb Roig, "Tests d'ap

titud, eficiència i rendiment"; el 1971. 

"Contn> """"" del jugodo< d'Hoqu<;" 
amb Estruch, Bestit, BaIius ¡ Casteló (fi

gura I). 

Els temes dels seus tr~balls en col'labora

ció. encara que sempre dins la medicina 

esportiva, no segueixen una línia homogè

nia; abasten aspectes molt variats, que in

ÓlUen la medicina preventiva. les anàlisis 
comparatives de la condició rlSÍCa i l'estat 

de les constants vitals entre individus se

dentaris i esportistes, la dona davant el fet 

esportiu, o la influència d'uns certs aspec
tes psicològics en les variables fISiològi
ques en l'esport, 

José Roig ~ el cinquè autor més rellevant 

d'Apunts, per la seva productivitat ¡ per

manència en el col'legi invisible, encara que 

el seu nivell de col·lab0raci6 no n'és la ca
racterfstica més destacable. Pertany al grup 

d'autors fundadors de la revista, i nucli inicial 

del mateix coHegi invisible. Durant els vint 

anys de permanència a la revista, entre els 

anys 196'1 i 197'1, va publicar un total de 21 

treballs, dels quals 19 van ser signats en soli

tari i únicament 2 en col·lab0raci6 (taula 4). 

Es pot assenyalar, com a fet destacabIe du

rant l'any 196'1 i següents, la presèoc:ia d\.n 

psicòleg a requip mèdic: ([1XIa instibJci6 pú
blica dedicada a la medicina esport;..a (Cen

tre Juvenil de Meckina Esportiva. després 

ClMDde la ~ Bh.rne de Barcelona, 

etc.). Allar¡ d'aquests pñTters anys de la re

vista, la dècada deis seixanta, a Espanya no 

er.¡ ~ que persones alienes a la medi

cina esportiva formessin part d'equips pr0-

fessionals multidisciplinaris, trits pel treball, 

l'estudi i la rr...estigaci6 de tots els aspectes 

que conformen el fet esportiu i que afecten 
directament els seus protagonistes. Podem 
considerar la seva presència en aquesta insti 
tuci6(Residencia Blume de Barcelona), com 

un avançament innovador i un precedent 
històric en aquesta etapa de l'evoIuó6 de 

l'activitat física i l'esport al nostre país. Tam

JXX. no er.¡ habitual que els mateixos tèvoics 

esportius i professors d'eru:aci6física, publi
quessin els seus treballs i ~ en re

lació directa amb la seva activitat pr0fessio

nal. Potser aIgul d'aquests arguments just)'i
ca la novetat i la ...;si6 de futur que va sup0sar

Ia ~ d\.n psicòleg dins ([aquest gnJP 

d'autors, aI'Iota que explica el baix índex de 

col-lalxlraò6 manifest1t pet" Roig. atès <pe 

tan sols dos arrides dels 21 publicats, els va 

realitzar en coI'\aboI'"aò6 (taUa 'I). 

apunts 1:1 



La temàtica dels articles publicats en solitari 

és diversa, però fOl'\amentalment va adre

çada a l'anàlisi de la coodlJCta grupal en els 

esp<lftS d'equIP. l'agressivitat. els nivells 

d'ansietat precompetitiva, i la preparació 

psicològica per a la competició. Heus ad al

guns dels seus treballs: ' La psicologia en ta 
medicina espottiva" (1964); -Estudi so

oomètric d'un grup de~" ( 1964); 

"Els mecanismes de defensa i les motiva

cions en el componament de l'atleta" 

(1965); 'Nivells d'expectació, aspiració i 

agressivitat" (1965); 'Anàlisi psicològica 

d'un equip de bàsquet'(1966): "Psicodlnà

mica de l'entrenament: motivacions" 

(1967): "Síntesis de planifICaCió del 5port. 

test-Lips·troining (1968)": -Estudis psico

pedagògics actuals sobre el fet de ser es" 

quenà"(1968): "Anàlisi sociològica del fet 

de ser esquerrà"( 1968); "AI voltant de la 

preparació psicològica de l'esportista en 

front del fet competitio..J"( 1969) i "Dete<ció i 

correIaci6 de la deslater*zaci6 audiofonè
tica"( 1969), entre altres. 

Els dos treballs de medidna esportiva realit

zats en coHaboració van ser publicats, l'un 

el 1968 ¡ l"aItre el 1970; el primer. amb Ga
~lea, Estruch, Castelló ¡ Bestit, es trtulava 

"Sistema d' exploració Olflica al nostre 

Centre - i tractava sobre les exploracions d í

niques realitzades al CIMO: el segon, amb 

el títol de "Tests d·a.ptirud. eficiència i rendi

ment" amb Jesús Galilea, tracta també $0-

bre tests d'aptitud. efICiència i rendiment, 

relacionats amb les expbracions realitzades 

al Centre a esportistes de diferents modali

tats (f¡gura I). 

José Ricardo Setra és el següent autor en 

ordre d'importància. pel nombre d'articles 

publicats a Apunts. Va participar en l'equip 

editorial com a membre del Comitè de Re
dacció des del 1973 fins al 1982. i va r0-

mandre al col·tegi rMsibIe entre els anys 
1971 i 1992. en aquest període va aportar 

17 treballs, 7 en solitari i 10 en coHaboració 

(taula 4). 

Natural de MOfa (Toledo), va realitzar els 

estudis de medicina a la Universitat Central 

de Barcelona (1967), dutat on posterior

memt desenvoluparia la seva activitat pro-

fessional i investigadora. La pràctica del 

bàsquet. i més tard com a corredor de ma

rath6, el van aproximar al món de l'esport. 

sobretOl quan va establir relació amb el 

Dr. Bestit, mitjançant el qual va ingressar en 

el ' Centre de Recerca Mèdico-esportiva de 

la Residència Blume de Barcelona-. 

Desenvolupa la seva tasca professional al 

CEARE. al ClMD de l'INEF de Barcelona i al 

Servei de Cardiologia de l'Hospital de la San

ta Creu i Sant Pau de Barcelona'. Va dirigir 

les seves investigacions cap a la medicina es

portNa. fonamentahlent. i atesa la seva espe
cialitat en cardiologia. i inIlu1t per la seva d0-

ble condició de cardiòleg ¡ corredor de fons, 

els temes dels seus treballs es troben direc

lament relacionats amb l'aparel cardiorespi

ratOlÍ ¡ la seva conducta i resposta davant 

I" exercici tisic. Dels seus trebals tot sol p0-

dem destacar: "Edat escolar, esport ¡ psico

paties" (1971): -Belgrad-73 o l'enigma de la 

RDA", (1 973): "Estudi comparat de la prcwa 

er esforç amb cicIioergòmetre en ~ i 

atletes de fons' (1975). "Coraz6n atlètic 

i tècniques d'exploració" (1978): "Tipos 

d'exercici rrsic i la seva valoració: aplicacions 

en la rehabili1aci6 de pacients amb infart de 

~i' (1978) i -Estudi de ractMtal 
elèctrica cardiaca pel mètode Ho!ter en si

tuacions especials" (1982). 

Està vinculat amb aftres membres del 

col'legi Invisible mitjançant els treballs publi

cats en co!·lab0raci6 amb els seus col'le

gues Ventura, OIer. Bestrt, TlI1toré. Don

xandabaral, N. Balaguer, Varas i Borr1s: la 

temàtica dels seus textos és la medicina es

portiva: hi exposen les seves experiències 
en el camp de la cardiologia aplicada a l'alt 

rendiment esportiu. L'any 1975 publica un 

treball de temàtica interdisciplinària en 

col·1aboraci6 amb els metges S. Tintoré. A 
Estr\lCh i la Glòria BaIagué, referit als regIS

tres electrocardiogràlCS com a suport de 
I"estudi psicològic dels paracaigudistes es
portius. El 1983 tam~ col·labora amb ML 

Palomero en la publicació d'un treball enca

minat a l'estudi soooIògic de les "girTV\aStra
des- (reunions bianuals on participen 

equips representatius de diverses institu

cions, pertanyents a països de l'abans ano-

menada "Europa occidental' ). on exposen 

les seves lín ies d'investigació en la matèria. 

a través de demostracions girTW"làstiques 

pràctiques originals. 1 el 1992 va publicar 

amb Segura ' Activitat física i cor' (figura I). 

Núria Puig s'incorpora a aquest col'iegi irr..-i
sible quan formava part del 'Comitè Cientí

fic" d'Apvnls durant els anys 1985. 1986 i 

1987. Va reaitzar els estudis d'Història Mo
dema a la Universitat Autònoma de Barcelo

na. es va doctoraren sociologia a la Universi

tat de París. i és profes.sora de sociologia a 

rtNEF de Barcelona. Entre els anys 1976 i 

1989 aporta lII""I total de 10 treballs. 2 dels 

quals els realitza en col·1aboraci6 (taula 4). 

Durant la seva etapa universitària va formar 

part de l'equipd'esquí alp! queva represen

tar Espanya a les Universíades celebfades 

els anys 1971 i 1974. Precisament aquesta. 

vinculació amb el món de l'esport tindria 

força incidència en la seva posterior evolu

ció professional, ja que va orientar les seves 

IRes d'investigació i les seves publicacions 

cap a la sociologia. de l'esport. 

Els 8 articles publicats en solitari durant 

aquest periode versen sobre els següents 

temes: "L'equipament esportiu a la pr~

cia de Barcelona" (1 976): ".AJgvnes refle

xions sobre I"espai esportiu- (1977); 

"L'esport des d'una perspectiva sociològi

ca" (1979): "Sociologia de l'esqui (1980); 

' Una relació conftictiva, els joves i l'esport" 

(1986), en relació amb l'abandonar"nentde 

la pràctica espottiva. El 1986 "La definició 

d'un marc sociològic d'anàHsi"; ".Aprendre 

tot vivint l'Olimpisme" (1986): "Esport i ter

ritori o la paradoxa de la salut mitjançant 

l'esport" (19B9). 

El 1980 va realitzar un treball en col'labora

ú6 amb la professora de psicologia de 

I1NEF de Barcelona, Glòria Balagué, i els 

estudiants d'educació rrsica T. Claverol. 

E. CampaM, M. Carranza, P. Garcia i P. Pa

!OU, titulat "Propostes per a una altra meto

doIogiaen l'estudi de la dona ¡ l'esport-, i el 

1982, amb A Bourdin i L. Mijlet, sobre "Els 

equipaments, el muOOpi i l'esport en la vida 
qvoticIiana", on analitzava els graus de satis

facció i participació en les classes d'educació 

física (figura I). 



Glòria Balagué va estudiar psicologia a la 

·UniversitatAut6noma de Barcelona" i s'hi 

va graduar el 1973, Va ampliar estudis a 

Bèlgica amb el doctor Van Fraechen i el 

1976 es va doctorar en psicologia per la 

Universitat de Chicago, IIlinois, El 1974 

s'incorpora a aquest col'legi invisible (pu

blica amb Serra un article sobre la incidèn

cia de la sOOrepro(ecció familiar en el ren· 
diment esportiu), on romandn\ fins al 

198 l, La seva incorporaci6 va ser moIIen

riquidora per al coHectiu, ja que hi aportà 

un enfocament de la competició des de la 

psicologia, Va pertànyer al CIMD i al De

partament de Ciències Socials de l'INEF 

de Barcelona, Com a professora de psico

logia va tenir una participació activa en la 

nostra revista d'estudi,on desenvolupà ac

tivitats al Comitè de Redacció des del 

1975 fins al 198 l, i al Comitè Cient/fic en

tre 1985 i 1993, 

Des de l'any 1979 està vinculada a l'equip 

Olímpic d'EEUU d'Nnèrica com a acom

p.YIyant dels esportistes en els seus despIa
saments, i impartint conferències a diverws 

pa'isos, Actualment és professora de la Uni

versitat de Chicago, 

Durant els seus anys de pe~ en 
aquest col 'legi invisible, apcxu 9 articles, 
6 dels quals publicats en roHab0raci6 (tau

la 4), La temàtica de ~ tres investigacions 

realitzades en solitari versa sobre la psi<oIo

gia de l'esport, i tracta aspectes com ara 

l'agressivitat, oies diferències entre l'home i 
ta dona davant l'esport i, el 1977, "Examen 
psicològic de muntanyencs que han assolit 

cotes de set mil metres", 

El 1974 publica un treball en coHaboraci6 

amb J,R. Serra titulat "Sobreproteccionisme 

familiar i rendiment esportiu"; el 1975 pu

blica amb Tintoré, Serra i Estruch, "Registre 

ECG continu i estudi psi<oIògic en paracai

gudisme esportiu, Les seves modificacions 

mitjançant el bloqueig dels beta-receptors", 

Els a/tres !rebals en col'laboraci6 amb 

N, Puig, Serra i d'altres autors del grup, ja 
han estat esmentats anteriorment, 

Joan Antoni Prat destaca entre els autors 
rellevantsd'Apvnts, per la seva productivi, 

tat i aportació a aquest col'legi invisible, 

Com a llicenciat en Edl..lCaci6 Física, exerd 

la seva tasca professional de professor en 

Teoria i Pràctica de l'Entrenament, a 

l'INEFC de Barcelona, il.1 Departament 

d'Educació Frsica, i a la F~ració Espanyo

la d'Hoquei com a preparador físic de la 

selecció espanyola, També va 5ef director 

de l'INEFC de Barcelona. i més tard direc· 

tor del Centre d'Alt Rendiment de Sant 

Cugat. Forma part del grup d'autors 

d'aquest roHegi invisible entre els anys 

1976 i 1992, i mostra. una productivitat to

tal de 8 il.rticles, 5 realitzats en solitari i 3 en 

coHaboració (figura 4). 

Els diferents àmbits on desenvolupa la seva 

activitat professional (profl!SSOr de l'INEFC 

de Barcelona, director del CAR de Sant 

Cugat i de preparador físic de la Selecció 

Espanyola d'Hoquei), orienten la majoria 

dels articles que publica, tant en solitari 

com en col'laboració, vef'S la sistemàtica 

de l'entrenament esportiu adreçada a l'alt 

rendiment en hoquei herbil. (1986), Altres 

temes als quals dirigeix la seva atenció són: 

la pedagogia aplicada a l'educació rlSica 
(1986): els centres d'alt rendiment( 1989); 

l'evolució de la condició física en la puber, 

tat (1984) i les tècniques de visualitza

ci6 biomecànica. en col-laboraci6 amb 

J, Escoda j R Angulo(1992), Amb Mont~

cincs publica uns estudis comparatius rea· 

litzats ~ntre jugadors dl'lOquei e5panyols i 
joves esportiste5 nord,americans en gene

ral, aixl com sobre la resposta de l'orga

nisme davant l'entrenament intens en ju

gadors d'hoquei herba, realitzat en col 'la

boraci6 amb Cedrún i Montednos (1982) 

(figura I). 

Carles Besti! és un autor destacat dins 

Apunts; ha desenvolupalla seva tasca pr0-

fessional en el camp de la l'I"oe<JiOOa en dife

rents institucions catalanes, com ara el Cen

tre J\Nenil de Medicina, i posteriorment el 

CIMO de la Residencia Blume de Barcelo, 

na, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona i el Servei Mèdic del FC Barcelo
na. També va formar part del Comitè de 

Redacció d'Apunts des del 1970 fins al 

1974, i pertany a aquest col'legi irwisib~ 

entre els anys 1967 i 1975; durant aquest 

periode va publicar 2 articles en solitari i 5 
en col 'laborad6 (taula I). 

Els temes dels seus treballs publicats en 

col'laboració amb altres autors es troben 

sempre dins l'entorn temàtic de la medici

na esportiva, i tracten fonamentalment de 

les proves d'esforç d~ can\cter 

cMdio-respiratori, atesa la regulació de la 

freqGència cardíaca durant l'ex~rcki. Els 

dos treballs publicats en solitari són 'Con

trol periòdic de l'entrenament amb el ci

cloe~tre" (1968) i "Estudi estadFstic 

de la freqUència cardíaca en tests dlnics 

d'ergometria' (1972). La seva vinculació 

amb altres il.utors del col'legi invisible s'ini

cia amb la col 'laboració amb Galilea l'any 

1967, amb un article titulat 'Int~rpretació 

filosòfICa de la pausa en l'entrenament 

d'intervals", AmbA Gonúlez i M . .AJbaoell 

(tots dos m~mbres dels serveis mèdics del 

FC Barcelona.) publica el 'L'ús de 
l'alfa-amilasa en traumatologia de l'esport" 

(1975). Amb Galilea, EstnKh i Castel16, 

publica dos treballs titulats "El control dí

nic d'atletes en el seu aspecte mèdi

co-preventiu i social" (1967) i "Control 

biològic del jugador d'hoquei" (1968); i 

amb Galilea, Estruch, Castelló i Roig, "El 

sistema d'exploració dínica del nostre 

Centre" (1968) (figura I), 

José luls Ventura, doctor en Medicina 

per la "Universitat Central d~ Barcelona', 

amb un treball titulat -Valoració del meta, 

boIisme a~ròbic en proves d'esforç" 

(1982), Mant! la seva pr~sència en 

aquest col'legi invisible des del 1968 fins 

al 1982, Va formar part del Comitè Cien

tific d'Apunts, Entre els anys 1968 i 1982 

va publicar 3 treballs individualment i 5 en 

col-lil.boraci6 il.mb altres m~mbres del 

grup. Va estar vinculat a l'esport de com

petició des de la infància, participà en pro

ves d'atletisme i judo, esport en què va 

il.ssoIir un t~rcer lloc europeu ~n la cate

goria Junior el 1969. ,A,questa participaci6 

esportiva fou el germen de la seva poste

rior aproKimació al món de la medicina 

esportiva, quan anys més tard s'especialit

zà en cardiologia. 

Reflex d'aquesta vinculaci6 esportiva i 

professional s6n els articles publicats en 

solitari "El Judo, el Jujitsu, ~J Karate i 
d'altres ans marcials·, i "El Judo en el de

senvolupament de la personalitat i en el 

tractament dels complexos d'inferioritat i 

agressivitat del nen ¡ de l'adult" tots dos el 

""un" ',i 



fi; 

1968, i "Adaptació cardiovascular a l'e

xercici flsic" (1978). 

De la. seva coHaboraci6 amb altres autors 

del grup trobem: "ECG evolutiu" amb 

Serra. Rodríguez, Bayés i Tintoré (1975): 

"Registre electrocardiogrMlc continu en 

esportistes de fons amb alt nivell d'en

trenament" (1976), amb Serra i Bayés: 

"Regu1aci6 de la freqUència cardíaca pel 

sistema nerviós autònom en esportistes de 

competició" (1976), amb Oter, Serra, 

Sestit i Bayés: "Treball dinàmic versus tre

ball mvscular" (1981), en coHaboraóó 

amb Serra i Doxanbarat i, el 1982, "EsuJdi 

dels resultats obtinguts en el test de Coc

per per una mostra de la població escolar i 

la seva correlació amb el test simple d'au

toavaluaóó", amb N. Balagué, Estruch, 

Galilea ¡ Serra. 
Els temes de tots els seus treballs giren en

tom de la medicina esportiva. sobre fisiolo

gia de l'exercici i relacionats amb aspectes 

wd"""'""" (figu<a I). 

Ram6n Monteónos va començar a formar 

part d'aquest col'legi invisible des del "la

boratori de Fisiologia de la Universitat 

PontifKia de Talca, Xile"; la seva posterior 

integració, el 1982, com a metge al CIMO 

de l'INEF de Barcelona tindria com conse

qüència que col'laborés en la publicació de 

diversos articles amb altres membres de 

l'esmentat co!·l(!(tiu, Es pot destacar que 

durant el periode de permanència en el 

grup, entre els anys 1980 i 1983, va publi

car 7 treballs, tots ells en col-laboraci6amb 

altres membres del col'legi invisible, la 

seva inclusió en aquest grup d'autors, es 

realitza ~t dos treballs publicats el 

1981 amb Valdès i Guajarro. "Somato!i

pus d'escolars de 9 a 12 anys d'edat" i 

"Resposta cardiorespiratòria a l'exercici en 

nens xilens". Més tard. el 1982, va coi-la

borar en la realització de quatre articles: 

amb Castell6. "Alteració en la composició 

corporal en resposta a l'entrenament flsic 

en homes": al costat de Prat i Cedrun el ja 

comentat "Funció cardio-respiratòria sub

màxima": tam~ amb Prat, "Increment de 

l'activitat física en nens i el seu efecte en la 

composició corporal i en la condició f1sica" 

i. amb Estf\Jch, "Requeriments energètics 

en les carreres atlètiques". L'any següent 

(1983) firma al costat de Guajardo, J. Va

lenzuela, Hernàndez ¡ Z. Valenzuela, un 

article titulat "Alteracions fisiològiques en 

l'entrenament de curta durada en homes 

sedentaris" (figura I). 

Federico Balagué destaca en aquest 

col·legi Invisible ¡ pertany al grup d'autors 

presents a Apunts des dels primers anys 

de la revista: hi va participar com a mem

bre del Consell de Redacció des del 1965 

fins al 1969. i a la Secretaria de Redacció 

entre 1969 i 1981. És metge i membre 

del Centre Mèdic Juvenil de Barcelona i 

més tard del CIM de l'iNEFC a Barcelona. 

Durant el seu temps de permanència en 

aquest col'legi invisible, entre els anys 

1964 i 1973, va publicar 6 treballs, 'I en 

col-Iaboraci6 i 2 en solitari. 

Els 2 treballs publicats en solitari aborden el 

tema de la pràctica esçK>rtiva de les rleneS 

en edats escolars: • Aspectes psicològics de 

l'esport femenr (1965) i "Esport escolar fe

menr (1967). 

El 1964 col-labora amb Estruch i Galilea 

en l'"Estudi de la valoració funcional car

dlOfespiratòria en l'esportista femenf", i el 

1971, amb Galilea, Mercad6, Coromi" 

nas, Pascual. Masdeu, Suchianu, Bedós, 

De Castro, Caballería i Palo més, en un 

treball sobre el control del dopatge amb 

amfetamines. Finalitza la seva presència 

publicant. el 1973. amb C. Casadevall. 

article sobre història de la medicina (fi

gura ¡). 

J. A. Merino també va formar part del 

Consell Editorial d'Apunts, entre els anys 

1965 i 1981: fou metge de la Federació 

Catalana de Nataci6 i del Servei de Cirur· 

gia i Ortopèdia de l'Hospital de la S. Creu 

i Sant Pau de Barcelona. Està molt vinculat 

amb el grup d'autors mèdics fundadors 

de la revista amb els quals col'labora en 

r exercici de les seves tasques professio" 

nais als centres de Barcelona esmentats i 

en la realització de diversos treballs 

d'investigació. Romangué en aquest 

col'legi invisible entre 1966 i 197'1. i du

rant aquest període va publicar 3 articles 

en solitari i 3 en coHaboració. Els temes 

dels seus treballs estan directament rela

cionats amb la seva activitat mèdica i, més 

CQflCJ'etament, amb les seV6 tres activi

tats professionals. 

Els articles publicats en solitari entorn de la 

medicina de l'esport van adreçats a l'estudi 

de les tendinitis (1966). el peu d'atleta 

(1967), i l'evolució biomoriològ1ca dels at

letes en la seva vida esportiva (1970), Els 

realitzats en coHaboració amb Figueras, 

Treserra, Piqué, A1garra, Castelló, Galilea, 

Estruch. Beltrin, Ugarte i Franquesa, trac

ten sobre la fisdogia de l'exercici (1965), 

l'adaptació a l'altura dels muntanyencs 

( 1966), i el tractament de l'escohosi mitjan

çant la natació (I 97'1) (figura I), 

J. Miranda va set' professor de l'Escola de 

Formació del Professorat d'EGB de Barce

lona entre els anys 1976 i 1990. Durant 

aquest perlode va pubHcar 5 treballs en soli

tari i un en coHaboraci6, Elsartides que pu

blica tot sol tracten sobre l'handbol com a 

catarsi de l'agressivitat (1976), l'acceptació 

social dels remers amb millors resultats 

(1977), l'educació fisica i el joc (1989), el 

màrqueting aplicat a l'activitat flsica com a 

oferta social ( I 990) i l'educació flSica i la sa
lut (1991), I de la seva coHaboració, el 

1988, amb P. Gualp, ps~eg i ballari, tro

bem una. publicació relaciorlada amb l'emo

ció, en relació amb la paraula, el so, i el m0-

viment (fT.n I). 

S. Tintaré va coI·laborar amb diversos 

membres d'aquest coHegi invisible, També 

va participar en el Consell de Redacció 

d'Apunts des del I 970finsal 1982. Pertany 

a l'equip mèdic del5etvei de Cardiologia de 

l'Hospital de la Santa Cret.! i Sant Pau de 

Barcelona, i al CIMO de la Residència Blu

me de Barcelona. Va romandre en aquest 

co1'legi invisible entre els anys 1969 ¡ 1985. 

temps durant el qual va publicar 2 treballs 

en solitari i 'I en coI'laboració. 

Entre els trebaI~ que signa tot sol trobem "El 
cor del SlJ:marDsta" ( 1966) i 'Valor de l'ECG 

d'esforç" (197'1). JIq.JesIs articles recullen les 

seves experiències professic:InM en les pre

ves de vaIoraci6 cardíaques realitzades a sub

marristes i esportistes en general. 



La seva inclusió en el col'legi ~ es 

produeix mitjançant una publicació realitza

da el 1969: "Valoració medicoesportiva de 
participants en una marxa de regularitat", 

amb Castelló, Estruch i Galilea. L'any 1975 

participa amb dos articles, un sobre l'"ECG 

evolutiu en esportistes", ja esmentat ante

riorrnI!nt, portat a terme al CIMO de Bar

celona, i un altre amb Serra, G. BaIagué i 
EstnJch basat en l'estudi psicobiològic de la 

resposta de paracaigudistes esportius trac

tats amb betabIoquejants. I el 1984, amb 

Gutiérrez i Comaposada, sobre la "Corre
lació entr@ la síndrome de Wo/f-Par1On

son-Whitl! ¡ els diferents tipus d'esforç rea

litzat" (figura I), 

Eusebio Esparza és professor de Bio

mecànica a l'INEFC de Barcelona des de 

la seva creació, i membre del col'legi invi

sible entre els anys 1981 i 1987; hi aporta 

6 treballs. C>\Jrant aquest període publica 

5 treballs en solitari sobre l'entrenament 

esportiu i l'educació lisica, i un en col 'la

boració que el viru:ula al col 'legi invisible 

amb Estruch i Castelló (1981), titulat "Va

loració funcional de joves atletes: estudi 

de la capacitat aeròbica, circulatòria, 

energètica ¡ física d'un grup qualificat en 

relació amb la seva especialitat atlètica" 

(figura I). 

Maria Carmen Men:ado. metge del CIMO 

de l'INEFC de Barcelona. que va IOrmar 

part del Comitè de Redacció d'.Apunts, en

tre els anys 1973 i 1982, hi aporta un total 

de 5 treballs; en publica 4 en solitari i I en 

coI·lab0raci6. 

Dels quatrl! treballs publicats en solitari, 

dos tracten sobre temes psicològics: 

"Efectes de l'agressivitat esportiva sobre 

l'organisme infantil' el 1983, ¡ "PreparaCIÓ 

psicofísica en esportistes. Tècniques de 
relaxació". el 1984. I altres dos versen so

bre temes mèdics: "El voleibol. aspectes 

medicoesportius' (1971 ). i "Estudi medi

coesportiu en dos equips femenins de vo

leibol' ( 1974), El seu cinquè article el pu

blica en col 'laboració amb la Glòria Bala

~ (1977), i es titula "Aplicacions de les 

tècniques solrològiques en esportistes" 

Natàlia BaIagué es va llicenciar en Educació 

Física a l'INEFC de Barcelona: va aportar 3 
treballs en coI'labofaà6 ¡ un en solitari a 

aquest col' legi invisible. Encapçala un petit 

grup d'autors, dins aquest gran col·lectiu 

d'.Apunrs, entre 1980 i 1986. El 1981, en fi , 

nalitzar els seus estudis d'Educació Frsica (la 

tesina), va publicar el seu primer treball 

d'investigació, realitzat al CIMO de l'INEF 

de Barcelona sobre ~ d'esforç aplica

des a nens. El mateix any coI·1abora amb 

Estruch, Galilea, Serra i Ventura en la publi

cació d'una investigació sobre el Test de 

(ooper aplicat a la Valoració de la ConcflCi6 

Biològica. 

El 1982 col, labora amb p, Vogelaere, 

membre del Departament dI! Fisiologia de 

la Universitat de BrusseHes, en la publica

ció d'un treball de medicina esportiva, 

també entorn de la valoració de l'aptitud fi

sica_ El 1986, com a professora de l'as

signatUf'a de FrsioIogia a l'INEF de Ueida. 

dirigeix un programa d'exercicis per al 

tractament de la hipertensió, publicat en 

col-laboració amb els estudiants Reig, SAn

chl!z i I. Cases (figura I). 

El ",0" w/.Iqf ¡"r:lsltk 

ntU/lf4ÜI1 p" JOYp Rou (fI,l4rtl 2) 

El segon col'legi invisible més nombrós 

d'.Apunts, durant el perfode estudiat, el 

constitueixen 16 autors i està presidit per 

Josep Roca, clarament l'autor més impor-

tant d'aquest col·legi invisible, d'acOl'"d amb 

la seva productivitat i la rellevància en el 

grup. Els seus autors aporten 35 treballs, 

10 d'ells realitzats en solitari, en els 18 arti

cles publicats entre els anys 1982 i 1988 

(taula I). 

El centre geogràfic del col'legi invisible es 

troba situat a Barceio!'la, encara que s'ob

serva la presència de dos grups d'autors 

viru:ulats entre si per F.D, GoUnick. El pri

mer grup està encapçaJat per Josep Roca, a 

qui acompanyen, ~ les seves coI'labora

cions, Beatriz Galilea (1983) i un grup 

d'estudiants de l'INEFC de 6arceio!'la (De 

Gracia, Martínez. Lizandra, FAbregas, Co

doñer ¡ Cid). El segon grup, sempre dins el 

mateix col'legi invisible, està format, a més 

a més de per l'esmentat Gollnick, per Sal

tin, Nazar, Costil!. Stein. Jansson i Essen, 

que pertanyen al Departament d'Educació 

Física de la Universitat de Washington (fi

gura I), 

Josep Roca 6 el cap visible d'aquest 

col'legi i va publicar I I treballs a la revista 

durant el nostre perfode d'estudi: va rea

litzar-ne 7 tot sol i 4 en col·laboraci6. La 
resta d'autors aporten un sol treball, a ex

cepció de Martinez. De Gracia, GoUnkk, 

lriarte i Cid. amb dos trl!baIls cadascun. 

Psícòleg per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el 1977 s'incorpora al quadre 

de professors de l'INEFC de la mateixa 

ciutat, on imparteix l'assignatura de psico

logia. Va realitzar la seva tesi doctoral so

bre ·Velocitat de reacció i resposta antici-
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pada". i ha orientat els seus treballs cap a la 

psicologia de l'esport. en temes relacio

nats amb el temps de reaccIÓ. la percepció 

i l'educació psicofisica. 

la temàtica dels articles que Josep Roca pu
blica tot sol. ve~ sobre els segGents te

mes: informació sobre el temps de respos

ta en la pràctica esportiva i anticipació coin

cident (1980): l'anticipació coincident 

(1984): perspectiva teòrica de la psicologia 

(1986): una aportació de la psicologia a la 

ciència del l'TlOYirnent (1987): el Jel.log i 

l'esport (1 990); l'activitat física i l'educació 

psicofisic:a (1990) i percepció. usos i teories 

( 1991). Pel que fa als treballs realitzats en 

col-1ab0raci6, trobem els publicats amb 

Beatriz Galilea. el 198] , "Temps de reacció 

i esport. una aproximació emp/rica"; amb 

Martínez. lizandra. Ff¡bregas i Codoñer, el 
1986. "Registres e~utius motors" i amb 

Cid i lriarte, el 1982, "Registres d'evolució 

motora". D'altra banda, M. De Gracia. 

també psicòleg i sociòleg, publica tot sol Ull 

treball de psicologia en relacIÓ amb el com

portament sensorial i perceptiva ( 1991 ) (fi

gura 2). 
P.D. GoIlnickva publicar un article en solita

ri i un altre amb Cid i lriarte, el 1982. tots 

dos de medicina esportiva, entom de 

I·adaptació a I·exercici de diferents fibres 

muscula~. I amb els estadounldencs de la 

Universitat de Washington, Saltin, Nazar, 
Costi., Estein, Essen i Jansson (1982), sa
bre la resposta cerebral perifèrica a 

l'exercici amb una cama (FtgUra 2). 

lllercer col·kgf ~$ I '".ct'Pf,,14t 

l'ff X"III~,. A&lUUIo (flglm' 3) 

El següent coI·1egi invisible el formen 9 au

tors i està presidit per Xavier Aguada. que 

és professor de biomecànica a l'INEF de 

Castella-Lleó. Durant el temps de per

manència en aquest col·1egi invisi~e, entre 

1987 i 1991, els auto~ d'aquest grup van 

publicar 18 articles i 31 trebal ls, tot mos

trant un alt grau de col·laboraci6 ¡ dinamis

me intem (rtgUra 3). 

Xavier Aguada és rautor més destacat i cap 
visible del col·1egI per la seva col·1aboraà6 i 

pel seu punt de relació entre els membres. 

Va començar a participar en la publicació 

d'articles a Apunts des de la seva etapa 

d'estudiant, el 1987, a l'INEF de Catalunya. 

Ha p.;blicat un article en solitari. "Quantifi 

cació dels desplaçaments del jugador 

d'hoquei sobre patins en competició", el 

1991, i 6 en col·labotaci6 (taula I). 

La seva vincu1aó6 amb els altres membres 
del col·1egi invisible la trobem en les coI·la

boracions segíIents: amb P. lIoveras, el 

1987, "Les escoles d·escaIada" i "Estudi es

pacial del futbol sala per a ce<s": amb F. Fu

nollet i C. Giralt. el 1989, "Orientar-se. 

Dels sentits als instruments d'orientació". El 

1991 va pu~icar, amb M. Martínez, 

"L'ergometria com a camp d'aplicaò6 a la 

biomecànica·. Amb J. Riera inicia la seva 

col-lab0raci6 en la revista i el 1989 publICa 

dos articles relacionats amb la precisió ges-

tual en 1'esÇK>f1. titulats "Mesura del treball 

del waterpolista durant la competició· i "Sis

tema Informàtic per mesurar els desplaça

ments en competició". A més a més, amb 

M. Martínez, el 1990 pubHca"Ritme respi

ratori i cardrac en situacions de lIa~ament", 

i amb Riera i J. GordiHo, "Relació entre la 

freqüència cardíaca i l"inici del moviment en 

la iniciació". 

)oan Palmí va publicar tres articles tot sol ti

tulats "Pr.ktic.a imaginativa. l'entrenament 

ideomotor"(1987): "La psicologia davant 

¡"atleta lesionat" (1988). i "Aspectes psi

cològics de l'hoquei sobre patins"( 1991). 

A. Gordillo dóna entrada al col·\egi a Palm!, 

el 1986, amb la publicació de l'article titulat 

"Les tècniques de 8iofeedbock aplicades a 

l'activitat física". 

C. Giralt ¡ D. Macià p.;bliquen, el 1989. uo 

treball sobre educació flSlCa sota el titol "La 

marxa a quatre grapes. la grimpada ¡ 

l'escalada com a activitats que cal ~upe

rar". Feliu Funollet, professor d'Activitats a 

la I1<Itura de I"INEFC de Barcelona, va publi

car el 1989 tres artides tot sol re laciol1<lts 

amb les activitats en la natura en l'àmbit es

colar: origens i perspectives de futur i 

"L'esqui nòrdic com a motor d'un treball in

terdisciplinari. 

Joan Riera és professor a l'INEFC de Barce

lona, i ha publicat individualment un article. 

el 1986, titulat "Saber més a favor de la re

cerca", i en col·laboració, quatre artldes: els 

dos ja esmentats amb Aguada i altres dos 

amb Gordillo. l'un el 1982 . "Relació entre 

la freqüència cardiaca i lïnici del moviment 

durant I"aprenentatge i davant restrès", i 
l"altre, el 1983. "Relacions observades en 

l'aprenentatge d'un llançament cie preci

SIÓ". També col·labora. el 1990. amb Mar

tInez en la publicació d·uo treball titulat "Rit

me respiratori i cardíac de l'arquer en situa
ció de tir". 

AquestcoHegi invisible es caracteritza per la 

temàtica muttidisciplinària que contemplen 

els seus treballs, la gran activitat i col·labora

ci6 clel reduít nombre deis seus membres. i 

la unió de dos centres geogràfics, els INEF 

de Barcelona i de Castella-Lleó. en la per
sona de Xavier Aguado (f¡gura 3). 



El qlUlrt col'k,1 r6til r "CIIPf/JÜlt 

~r 6u Qrd I.IIslr"" (fl, ,,r,, 4) 

El següent coUegi wMsible es compon de 8 

membres. i està encapçalat per Gerard u 

sierra. com a element de nexe entre tots els 

seus membres i figura més destacada del 

grup. Aquest coHegi inv~ible , va publicar 

21 artides i 36 treballs entre 1987 i 1993 

(figura 4). 

Gerard lasierra. a causa de la seva tasca d0-
cent com a professor d'handbol i de fona

ments tàctics dels esports a l'INEFC de lIei-
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de l'estratègia als esports d'equip. Va publi-

car tot sol clos articles titulats "Aprenentatge 

d'elements tàctics individuals als esports 

d'equip- (1991) i -Màlisi de la interacció 

motriu als esports d'equip aplicats a 

l'handbol· ( 1993). En col'lab0rad6 amb P. 

Escudero. (1993). continua el seu interes 

pel tema esportiu i tracta de l'"Ava1uaci6 als 
esports de cooperació-oposició". J. Castar-
lenas, (1 993), en col 'laboraci6 amb Duran. 
ugardera. Lavega. Mateu i Ruiz, publica 
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clos treballs titulats "Construcció d'una dis- f~ura 5. r"",: -A/llmls- ( 196'¡'¡99J). 

ciplina praxiològica que estudiï i aplegui la 

diversitat de pràctiques corporals i esporti 

ves existents" i "Estudi praxioIògic de les 
pràctiq~ esportives. expressives, lúdico

recreatives i aprehensrves". (figura 4). 

Alguns membres d'aquest col'legi invl!.ÍbIe. 

autoanornenats "Grup de praxiòIegs", 
aporten també diversos articles en solitari. 
com veurem a continuació. 

Francisco ugardera. professor de peda

gogia i història a l'INEFC de Lleida. va pu

blicar 6 articles en solitari, relacionats amb 

la temàtica de l'ensenyament i la motivació 

en l'educació lisica: "les activitats fisicoes

portives amb suport musical" ( 1988): 

"Introduc06 a La legislatura esportiva" 

(1989): "l 'educació lisica sistemàtica. capa 

un ensenyament contextualitzat" (1989): 

"la motIVació en les classes d'educació físi· 

ca- (1989); -Conclusions i perspectives 

sobre l'educació lisica" (1989): "Contribu

ció dels estudis praxiol6gics a una teoria 

general de les activitats fisico-esporuvo-re

creatives" (1993). 

Pedro uvega és professor de jocs aplicats 

a l'educació fislCa a l'INEFC de lleida; 

aporta dos articles tot sol, la temàtica dels 

quals es troba relacionada amb els jocs i les 

activitats per a la tercera edat: "l 'esport i la 

tercera edat" ( 1990). i "AIlàlisi praxIOlògica 

dels jocs tradicionals de competició I parti
cipació simultània" (199]), A més a més de 

Quatre articles que signa en col 'labotació 

amb el grup de companys d'aquest col 'legi 

invisible: amb P. Ruiz, · u intel 'ligència i les 

qualitats psicomotrius" (1987), i amb tot el 

grup d'autors del col·legi. el 1993. dos arti

cles: ·Cap a la construcció d'una praxiolo

gia que recull i estudia la diversitat de 

pràctiques corporals i esportives" i "Estudi 

praxiològic de les pràctiques esportives" 

(figura 4). 

Merc@Mateu.apartdelsclosarticIesSignats 

amb el grup, aporta, el 1988 i el 1989. dos 
articles relacionats amb l'Expresi6, el Ritme 

i l'Educació Física. titulats ".A.ctivitats gim

nàstiques amb suport musical". i -Activitats 

fi!.iques d'expressió", Un altre membre del 

grup, Pedro Ruiz. aporta Individualment. el 

1993. un article relacionat amb la tetT'làtlca 

praxioIògica en el carTIj:I de les didàctiques 
especials. titulal .joc motor i integració so-

cia! d'alumnes amb defICiències". I amb u

vega, el 1987. col 'labora en la realització 

d'un treball titulat "u intel'ligènoa i les qua

litats motrius" (fig\Ka 4). 

Aquest col'legi If1Visible té com a centre 

geogràfIC I"INEFC de lleida. i malgrat el 

nombre redurt de membres i el poc temps 

de permanència a Apunts, en el període 

estudiat. mostra un gran fndex de col'labo

ració. El denominador comú d'aquest 

col'legi invisible és la inquietud dels seus 

membres pels temes d'fndoIe praxioIògica. 
en relació amb les orientacions didàctiques 

de l'educació F1Sica i l'esport, 

El d"qNè col-leKI r stA r 1lc"Pf" liIl 

/H".4.. 6NI~:: (flKNro SJ 

El següent col'~i inVÍ'Sible. al capdavant del 

qual es troba A Gutiérrez. està compost 

per 7 autors, que durant l'any 1990 van pu

blicar 3 articles ¡ 9 treballs (figura S). 
A Gutierrez era membre del servei mèdic 

de la Facultat de Ciènoes de l'Activitat FÍSICa 

i l'Esport de la Unive~t de Granada. on 
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se situa el centre geogràfic del grup. M. ji

ménez, JA Pérez i M.J. Pedrosa publiquen, 

amb Gutiérrez, sobre psicomotricitat: 

"Avaluació propioceptiva com a mitjà de la 

millora de la CDG avaluada a través de tests 

d'equilibri", i C. Melero, j.M. 5anchez i C. 
De Teresa es van unir amb Gutiérrez en la 

publicació sobre medicina esportiva, en re

lació amb les alteracions neurofisiològiques 

derivades de l'estrès hipòxico a causa de 

l'altitud. El 1984 va publicar, tot sol, un arti
cle de medicina esportiva, sobre traumato

logia: "Reducció propioceptiva precoç de 

I"articulació tibiotar>iana en esportistes". 

El sisè coMegl eslà enCllPfaulI 

per M. T. Cfr"'ng (ftg"ra 6) 

Aquest col'legi invisible, format també per 

6 membres, va romandre aApunts des del 

1991 finsal1993,tempsdurantelquaJvan 

publicar 2 articles i 7 treballs (figura 6). 

M.T , Chiang és el nexe d'unió entre els dos 

grups del col' legi invisible i cap visible 

d'aquest coHegi: és membre del Departa

ment de Fisiologia de la Universitat de la 

(I -O) 

LatO!ra P. 

( I -O) 

Zaoala E_ 

"" 
Nre. d'auton: 6 

Nre. de lreI)alls: 7 

Nre. d'art",,": 2 
Durada del ""Hagi : 1991-1993 

(1-0) (1-0) 

(1-0) 

Dlmos A 

Bafuristai!\ lo Jmi(:Ol, J_ 

1978 

N,e. d'aulOr1o; 6 
Nre. cie 1raballo: 9 
Nre. d'artides: 3 

Durada de4 coUegi: 1978-191!2 

Concepción, Xile. El primer, sobre medici

na esportiva, i més cor.cretament sobre fi

siologia de I"exercici, titulat "Predicció de la 

potència anaeròbica màxima en escolars 

mitjançant la cursa de 30 metres", és realit

zat per Chiang en col, laboració amb P. La

torre, E, Zapata i A. Olmos, i es publica el 

1991, El segon artide. el va signar Chiang. 

amb M, Gutiérrez i E, Apud. el 1993. conti

nua dins la medicina esportiva. i es relaciona 

amb l'antropometria: "Importància de 

l'edat en la relació entre composició corpo

ral i somatotipus" (figura 6). 

Una de les notes més destacables d'aquest 

col'legi invisible és la pertinença de tots els 

seus membres a l'esmentada Univer>itat xi

lena, centre geogràfic i punt central de con

tacte del grup: treballen en diversos depar

taments i no estan directament relacionats 

amb autor> espanyols. 

El !le~ ro/.Iegt esJiJ ~ 

pn' JI4lInJosi6o~'¡"m1 QlglU"tJ 7) 

El col'legi invisible següent, format per 6 au

tOf'S, està presidit per Juan José Gonza-

Eck.0c.006 fk.rc.o, E'I'<"t> (61 ) (6-ll) 

lez-Iturri, amb una producció de 3 articles i 

9 treballs, realitzats entre els anys 1978 i 

1982. 

Juan José GonzàJez-lturri és l'autor central 

d'aquest col'legi invisible i n'aglutina tots els 

components. Participa en la realització dels 

tres treballs publicats en col·laboració. tots 

ells de medicina esportiva. El 1978 publica 

el primer treball a Apunts, en col'laboració 

amb L. Befuristain. i J. Imicoz, relacionat 

amb la traumatologia esportiva: -El metge 

esportiu i l'escoliosi", i amb e Sañudo, el 

1982. 'Contraindicacions a la pràctica de 

l'educació fisica i l'esport". 

El 1981 Gonzalez-Iturri i C. Gurpide, van 

publicar. amb e Sañudo i E. Alegria, un 

tema de fisiologia de l'exercici: "Estudi de la 

capacitat de resistència a l'esforç en espor

tistes d'alta competició", 

El centre geogràfic d'aquest col'legi invisible 

es troba situat a la Univer>itat de Navarra. i 

els seus membres SÓn metges pertanyents 

a la Facultat de Medicina i al Centre de Re

cerques Mèdicoesportives de Pamplona. 

CoNegl In vWbJe encaMalat 

per Jl4Iln Ram6n Barbany (ftg",.a 8) 

Aquest Col'legi invisible, compost per 6 au

tOf'S. 6 presidit per Juan Ramón Barbany, 

que és l'autor més rellevant per la seva 

coHaboració en el grup. La permanència 

d'aquest coHegi invisible aApunts es va de

senvolupar entre 1978 i 1993 , i durant 

aquest període aportà 8 articles i 19 treballs 

(figura 8). 

Juan Ram6n Barbany és metge i professor 

de Fisiologia de l'Exercici a l'INEFC de Bar

celona. al Departament de Ciències Mèdi

ques del Centre esmentat. És l'autor més 

productiu i amb lïndex de col'laboració 

més alt dins el grup: hi aporta un treball indi

vidual i 6 en col-laboració, tots ells entorn 

de la temàtica de la medicina esportiva i. 
concretament, en l'àmbit de la fisiologia de 

l'exercici. Durant els anys 1978, 1979 

i 1980, col'labora amb A. Balagué i 

X . Company. membres del Departament 

de Ciències Mèdiques de l'INEFC de Bar

celona, en la publicació de quatre treballs 

de medicina de l'esport sobre fisiologia de 



l'exerciCI: "Metabolisme dels hidrats de car

boni, control metabòlic dels canvis dels lí

pids durant l'exercici", i 'Bases químiques 

del treball muscular aeròbic". Va publicar un 

altre article en solitari, el 1990, que tracta, 

des de l'òptica de la frsiologiade l'exercici, la 

utilització dels anabclMzants i els seus efet:

tes en els esportistes. 

En 1991, M. Corbella publica. amb Bar· 
bany. un article que re laciona les mides an· 
tropOmètriques de les gimnastes i la me· 

narquia de nenes no esportistes. Durant 

l'any 1990 A Enseñat publica amb Barbany 
i M. Vidal. també membres del Departa
ment de Ciències Mèdiques de l'INEFC de 

Barcelona. "Interrelacions entre els com

ponents del somalotipuS i diferents qualitats 

frsiques' . 

M. Corbella és professora d'educació f!Si

ca; en 1993 publica un article en solitari re

lacionat amb la termlica de l'educació per 

a la salut i la seva avaluació des de l'edu

caci6 ftsica. 

Tots els autors que formen aquest col'legi 

invisible. a excepció de Corbella. són 

metges pertanyents al Departament de 

Ciències Mèdiques de l'INEFC de Barce

lona. centre geog~ftc dels membres d'a

quest col'legi invisible. i realitzen els seus 

treballs al voltant de la fisiologia de 

l'exercici. dins l'àmbit de la medicina es· 

portiva. 

Cof·ltglln~islbk t,w3pç"f#t 

pn J.E. Saf# (fIg,,,"!J) 

!>.quest altre coHegi invisible. format per 

S membres. és presidit per J.E. Sala. Durant 

els anys de pennanència d'aquest grup. en
tre 1964 j 1966. van publicar 4 articles i 8 

lreballs (figura 8). 
J.E. Sala és rauto( més rellevanl del 

col ' legi, per la seva col-laboraci6 i produ<;. 

tlvitat. Va ser membre del grup d'autors 

que van iniciar la publicació d'~unts. i va 

formar p.ilrt del seu Comitè de Redacció 

entre els anys 1965 ¡ 1969. Va publicar 

tres articles en col-laboraci6, la temàtica 

dels quals està centrada en la medicina es· 

portiva. en relació amb els controls mèdics 

dels submarinistes, a p.ilrtir de les dades 

obtingudes en les p!'"0Ve5 mèdiques peoo-

(1_1) 
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(1·0) 

Enseí'ial, A. 
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diques realitzades a submarinistes al Cen· 

tre Juvenil de Medicina de Barcelona. 

!>.questes col'laboracions les realitza, en 
1964, junt amb J. Samsó i J. Vila, i el resul

tat es titula "Importància de l'electroen

cefalograma en el conlrol del submarinis

ta": el 1965. amb P. Vinlr6. 'Algunas alte

racions de constants nemàtiques com a 

conseqUèocia de la immersió amb esca
fandre autònom": ¡ amb J. Soler-Bachs, 

el 1966. 'Primers resultats de l'examen 

electroencefalog~fic sistemàtic a submari

nistes des de la implantaci6 de la fitxa 

mèdica'. A aquests treballs. cal afegir un al-

(2·') 
no> 

tre article publicat en solitari. l'any 1966. s0-

bre la mateixa temàtica. 

Cof·k,llnvUfbk etlcllPÇdkll 

per Ja~'ler Ofll!erQ (jfgur. 10) 

L'altre col'legi invisible, format per 5 mem

br6. és el que presideix Javier Olivera, un 

dels auton més rellevants d'~u"ts durant 

el nostre període d'estudi, pet la seva 

col 'lab0raci6 i productivitat. OI.Irant els anys 

de permanència d'aquest col'legi invisible, 

enlre el 1985 i el 1993, els autors d'aquest 

grup de treball van publicar 14 articles i 19 

treballs (figura I O). 

:lf 



:!:! 

Una de les noies més destacabIes d'aquest 

col'legi és la seva vincuIaci6 amb l'INEFC de 

lleida, punt central de contacte dels seus 
autors i el sev nucli geogràfic, Tots els 

membres són professors d'educació fí~: 

cal remarcar, però, que en el moment de la 

publicació dels seus treballs, alguns dels 

components eren estudiants del Centre es

mentat(Farré, Manin i Gamà), També des

taca l'alta coHabof'aci6 i profusió dels arti

des publicats per aquest petit grup, que 
amb tan sols 5 autors mostra un elevat 

nom~e de treballs, Podem afirmar que la 

productivitat d'aquest grup és en gran part 

deguda al seu cap visible, Javier Olivera, 

que publica tot sol 8 articles, i 4 en coHabo

ració durant aquest període, 
Javler Olivera és professor de l'INEFC de 

lleida, de l'assignatura d'Història i Sistemà

tica de l'Exercici: s'observa que la temàtica 

dels seus treballs es decanta vers tres ves

sants: respon en les seves facetes d'ini

ciació, esport escolar, i com a element 

educatiu: el tractament històric del 

bàsquet i de l'esport i, el 1992, publica un 

treball dedicat a la vida, obra i pensament 

"cagigalià", Precisament aquest serà el 

tema de la seva tesi doctoral: "Vida, pensa

ment i obra d'en José Maria Cagigal", llegi

da amb èxit el 1996, com a homenatge al 

que sens dubte ha estat una de les perso

nes que ha donat un Impuls més gran a 

l'Educació Física a Espanya ¡ als seus espe

óalistes. en l'(¡ltim tere; del segte xx. Actual· 

ment, a més a més de la feina docent com a 

professor a l'INEFC de Barcelona, exerceix 

el càrrec de director d'Apunts, després de 

succeir Javier HemAndez, 

Els treballs publicats en solitari són: 
"Bàsquet, Un mètode per a l'ensenyament 

de la tàctlCa"( 1985): "L'esport escolar, Mitjà 

de difusió I defensa dels ideals olímpics" i 

"José María Cagigal, tercer any d'una 

pèrdua" (1986): "La revelació d'un futur" i 

"L'evoluCiÓ històrica" (1987): "L'educació 

fisica i respon. Per una coexistència pacifi

ca- i "Cap a un esport educatiu en una edu

cació ftsica renovellada" (1989): i, el 1993, 

"Refle>oó sobre l'origen de l'esport", 

Els seus articles en coI' labof'ació els realitza 

amb Marín (1987): "Qüestionari als entre

nadors, Present I futur": amb TlCó: "Anàlisi 

funcional del bàsquet com a esport d' equip· 

(1992) i "Gènesi i etapes evolutives del 
bàsquet com a esport contemporani" 

(1993), Amb Farré i Gamà: "Aproximació 

al pensament i la ideologia cagigaliana a tra

vés de la premsa escrita 1960-1993", publi

cat l'any 1992, 

J, T!Có ha publ'lCat un article en solitari, En el 

moment de publicar els seus articles era pro

fes.so( a I1NEF de Madrid, i acruamern és 

pro(essClf de bàsquet a rlNEFC de UeICIa, 

Conclusions 

En el present treball partíem del supòsit que 

entre els cientffics d'una determinada cièn

cia s'estableixen un cert tipus d'interaccions 

que tenen molta importància en la seva 

dinàmica social, Entre els diverws indica

dors que s'utilitzen per cops¡u-I'estructura i 

la inte~i6 entre els cientffics, aquí s'ha 

pres la col'labof'ació en els articles publicats 

a Apunts. L'índex utilitzat per avaluar la 
coHaboraci6 és el de signatures per articles. 

i hem pres la noció de "coHegis invisibles" 

per descriure l'estructura de la coHabora

ció, és a dir, la xarxa de signatures que uneix 

els autors que publiquen els seus trebaUs 

junts. Dels nostr~ resultats es desprèn que 

durant ~ periode ~tudiat, que abasta des 

del 1964 fins al 1993, Apunts presenta una 

xifra de col'laboraci6 d' l ,43 , 

En la nostra reconstrucció històrica del que

fer dels professionals de la ciència de 

respon, panim de la revista Apunts. Edu
cació Física, de l'any 1993, i de forma re

trospectiva anem a buscar els origens de la 

revista: el 1984 trobem Apunts, Revisto 
de l'INEF de Cala/unyo: entre 1982 I 

1983, ,A,pvnts d'Educoció Fisica i Medici

na Espoffivo, fins arribar a 1964, any de 

fundaCiÓ de la revista i primera capçalera: 

Apuntes de Medicina DepoT1iva, 
En observar la productivitat mitjana per 

dècades, trobem que, entre la primera 

dècada (1964-1973) i la segona (197<1-

1983), es manifesta un augment de lïndex 

de col'laboraci6, mentre que en la tercera 

dècada, (1984-1993), aquesta xifra minva a 

causa, paroalment, de l'aparició, el 1985, 

d'una nova revista: Apunls, Educoció Ffsi-

r~oO f isc.o , ! 'IlCW'1' 1" 1 (6-1)) 

ca, que inicia la seva singladura en paraHel a 

Apunts, Medicino EspoT1iva, 

La major part dels articles van signats per un 
sol autor, Així. dels 858 articles que es pu

bliquen a Apunts durant el període estu

diat, el 75,76 % són articles publicats per 

autors individuals. El percentatge restant es 
reparteix entre un 13.52 % dels I 16 arti

cles signats per dos autors, i un 0,58 % dels 

cinc articles que porten set signatures, 

Pel que ra a restnJctura de la col'laborao6, 

trobem un tcxaJ de 529 grups, mentre que 

els autors individuals són 43 I, cosa que: re

presenta el 52,31 % dels autors que publi

quen en solitari, La resta d'autors formen 

grups de dos, tres, quatre, cinc, sis set, vuit, 

disset i noranta-cinc membres. En l'anàliSI de 

la productivitat total i fraccionàna d'aquests 

grups trobem que, amb l'excepció del grup 
més majoritari, no s'observen increments de 

productivitat destacats en reIao6 amb el 
nombre d'autors del grup, 
El col'legi més important per la seva exten

sió, pels anys de permanència (1964-1992) 

i per la rellevància dels seus caps vis ibles, és 

el presidit pel grup d'autors fundadors de la 

revista, pertanyents al ClMD de la Residèn

cia B!u~ de Barcelona, .A.quest grup és el 

més visible de la revista Apunts i està format 

per 95 mem~es, al capdavant dels quals 
destaquen Jesús Galilea, José Estruch, Ra
món Balius, Augusto Castelló, ~ RoIg, 
Glòria Balagué i José Ricardo Serra. Podem 

afirmar que aquest col'legi invisible forma la 

columna vertebral d'Apun/s durant els anys 

estudiats: va aportar a la revista 233 articles 

de temàtica diversa: tanmateix, el nucli cen

tral dels seus temes era l'àrea de la medici
na esportiva, seguida de l'educació fiSlCa I 

l'esport, i, en tercer lloc, la psicologia de 
l'esport, 

El segon col'legl més destacat ~ el presidit 

per josep Roca, professor de psICologia de 

\'INEFC de Barcelona: aquest grup està for

mat per 16 membres i va aportar 35 tre

balls entre 1982 I 1988, 

A continuació trobem la presència d'un 

col'legi invisible format per nou mem~es, 

amb una aportació de 3 I treballs entre 

1982i 1991: és pre5lÓlT:perXaV!er,Aguado, 

professor de BiomecànICa I responsable del 

Laboratori de BiomecànICa de l'INEF de 



Castella-Lleó. El següent col'legi invisible, al 

capdavant del qual es troba Gerard Lasier

ra, professor d'handool a I"lN EF de Lleida, 

està format per vuit membres que aporten 

36 trebal ls al llarg del seu any de durada, 

199]. 

Després d'aquests grans col'legis invisibles. 

trobem un grup de col'legis formats per un 

nombre d'entre vuit i sis autors: aquests 

col·lectlus es caracteritzen per la curta dura

da i per una productivitat menor que la dels 

anteriors. Cal destacar el format per Juan 

José Gonz~lez- lturri; és metge de la Uni

versitat de Pamplona, president de la Fede

raci6 Navarresa de Medicina Esportiva. i de 

la Federació Espanyola de Medicina de 

l'Esport fins a l'actuaJitat: aglutina el grup de 

metges esportius i aporta] articles entre els 

anys 1971 i 1993. 

El col' legi presKlit per Juan R4m6n Barbany, 

professor de Fisiologia de l'Exercici de 

l'INEFC de Barcelona. entre 1978 i 1993. 

va aportar 8 articles i està format per 6 au

tors. També cal destacar la presència del 

col'legi invisible presidrt per Javier Olivera, 

professor de bàsquet i d'Història de l'Esport 

de l'INEF de Lleida: està format per cinc au

tors. que van aportar 13 articles entre 1985 

i 1993. 

La resta de col'legis s6n de curta durada i 

d'una producci6 baixa, i tenen una partici

pació en la revista discreta i força fugaç. 

Pel que fa a la temàtica d'aquests col-Iegis, 

es pot afirmar que no en tots s'obs7rva una 

homogeneïtat en l'àrea investigada pel 

col·legi. 

Els col 'legis invisibles que mostren una 

temàtica més homogènia són, el presKlit 

per Josep Roca. que desenvolupa les seves 

investigacions en l'àrea de la psicologia es

portIVa. amb I"estudi dels temps de reacció i 

la percepció, i el format pel -Grup d'Estudis 

Praxiològics" de l'INEFC de lleida. al cap

davant del qual hi ha Gerard Lasierra. 

l'aportació temàtica del qual es troba direc

tament relacionada amb l'estudi de la 

"pràctica". com a base d'anàlisi de l'activitat 

fisica i esportiva. 

Els co1' legis invisibles d'Apunts tenen com a 

caps visibles figures importants de la Medici-

na Esportiva, l'Educació Física i la Psicologia 

de rEsport Espanyoles. I els autors més 

destacats per la seva productivitat individuaJ 

i en co1 'laooració, han estat vinculats als 

òrgans de direcció de la revista. han format 

part dels consells editorials o n'han estat di

rectors. com és el cas d'Estruch i Galilea. 

Els col'legis estan presKlits i formats, en la 

seva gran majoria. per autors que exercei

xen les seves tasques professionals en 

l'àmbit de la medicina esportiva i la docèn

cia als INEF de Catalunya, excepte Gonza

lez-Iturri (Universitat de Navarra). Gutié

rrez (INEF de Granada) i Aguado (INEF de 

Lleó). 
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avaluació, educació física, desenvolupament psicomotor,
autoconcepte i socialització.

Abstract

The goal 01 this researeh is the evaluation 01 a Physieal Edueation
Programme lor Children, oriented towards the psycomotorie
development, the improvement 01 sellconeept and the social
behavior. The programme has been designed to promote in
ehildren a best (better) aehievement 01 physieal activities but an
whole development in the pointed out (marked) aspeets belore.
The intervention lor experimental group was performed during
the sehool year, as an regular aeademie aetivity. This program
cons/sts in 25 sessions with its rules 01 aehievement and
assessment.
A study 01 a group was earried out with pre-test and pos-test
measurements. In the pre-test and pos-test stages that lollowing
evaluation seales were employed: Pieq and Vayer Psyehomotor
battery, Villa Sanehez and Azurmendi Escribano seale 01
sell-coneept pereeption, and Silva and Martorell socialization
battery test, to evaluate variables in psyeomotor development,
sell-coneept and social behavior in the classroom.
The sample was composed 0123 ehildren in the experimental
group and 24 in the control group. Eaeh group proeeeded Irom
his regular classroom. They were between 6 and 7 years old.
An analysis 01 the results showed a positive elleet 01 the
programme on psycomotor development and sell-coneept,
reducing apathy-withdrawal in social interaetion.

L'objectiu d'aquesta investigació és avaluar I'eficacia d'un Programa

d'Activitats Físiques per a la Infancia, orientat al desenvolupament

psicomotor, la mil lora de I'autoconcepte i el desenvolupament de la

socialització.

La intervenció, per al grup experimental, es va portar a terme du

rant el curs escolar, incorporada a I'activitat curricular, i va consistir

en I'aplicació de 25 sessions seguint les consignes, I'execució i

I'avaluació del programa esmentat.

Es va realitzar un disseny multigrup de mesuraments repetits pre

test-posttest amb grup de control. En la fase i posttest es van admi

nistrar els següents instruments d'avaluació: Perfil Psicomotor de

Picq i Vayer, (1985), Escala de Percepció d'Autoconcepte de Villa i

Auzmendi, (1992) i la Bateria de Socialització de Silva i Martorell,

( 1983).

La mostra la constitueixen subjectes que exerciren la condició ex

perimental i 24 subjectes que van ser assignats a la condició de con

trol. Cada grup de subjectes pertanyia a un grup/aula de primer grau

d'Ensenyament Obligatori amb edats d'entre 6 i 7 anys.

Analisi i resultats. Es van realitzar analisis de covariancia i el subpro

grama denominat T-test del paquet estadístic SPSS-PC, que van fer

pales un efecte positiu del Programa d'lntervenció en Coordinació

Dinamica, Equilibri, Organització Espacial i Autoconcepte, i van dis

minuir els comportaments d'Apatia i Retraiment a I'aula en la inte

racció social amb iguals.

Introducció

L'educació física, I'educació corporal, I'activitat motriu i la psicomo

tricitat, són conceptes que fan referencia al "moviment" i a la seva

implicació en I'educació. La denominació "educació física", encara

que en un moment de la seva historia va tenir un enfocament meca

nicista, actualment s'entén com el comportament que mostra la to

talitat de I'ésser huma-social. Quan un nen es mou és tot ell qui es

manifesta. El moviment forma part integrant del desenvolupament

global del nen, tal com demostren els autors que realitzen treballs

en el camp de I'educació i el desenvolupament infantil; tanmateix,
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avaluació, educació física, desenvolupament psicomotor, 
autoconcepte i socialització. 

Abstract 

rhe goal of rhis fesearch is rhe evaluation of a Physical Educarion 
Programme for Children, oriente<! rowards rhe psycomotork 
development, rhe improvement of selfconcepr and rhe social 
behavior. rhe programme has been designed to promo((~ in 
(hi/dren a bese (bet/er) achievement ot physkaJ aerivi/fes bUf an 
whole development in rhe pointed Dut (marked) aspecrs before. 
The intervention for experimental group was performed during 
the schooJ year, as an regular academic activity. This program 
consisrs in 25 sessions wirh its NieS of achievement and 
assessment. 
A study of a group was carried out with pre-test and pos-test 
measuremenrs. In the pre-rest and pos-test stages that following 
evaluarion scales were employed: Picq and Vayer Psychomoror 
battery, Villa Sanchez and Azurmendi Escribano scale of 
self.concept perception, and Silva and Martorell socialization 
battery rest. to evaluare variables in psycomoror deveJopment, 
self-concepr and social behavior in rhe clawoom. 
The samp/e was composed of 23 chi/dren in rhe experimental 
group and 24 in rhe control group. Each group proceeded from 
his regular clòssroom. They were between 6 and 7 years oid. 
An analysis of rhe results showed a posirive effea of the 
programme on psycomoror deve/opmenr and self-concept 
reducing apathy-withdrawal in social inreraction. 

Resum 

L'objectiu d'aquesta in ... estigaci6 és a ... aluar l'eficàcia d'un Programa 

d·Activitats Físiques per a la Infància, orientat al desen\lOlupament 

psicomotor, la millora de l'autoconcepte i el desen\lOlupament de la 

soÓalització. 

La intervenció. per al grup experimental. es ... a portar a terme du

rant el cur.; escolar, incorporada a l'actNitat curricular, i ... a consistir 

en l'a~icació de 25 sessions seguint les consignes, l'execució i 

I·a ... aluació del programa esmentat. 

Es ... a realitzar un disseny multigrup de mesuraments repetits pre-

test-posttest amb grup de control. En la fase i posttest es ... an admi

nistrar els següents instruments d'a\taluadó: Perfil Psicomotor de 

Picq i Vayer, (1985). Escala de Percepció d·Autoconcepte de Villa i 

Auzmendi. (1992) i la Bateria de Socialització de Siwa i Martorell, 

(1983). 

La mostra la constitueixen subjectes que exerciren la condició ex

perimental i 24 subjeaes que \tan ser assignats a la condició de con

trol. Cadagrupde subjectes pertanyia a un grup/aula de primer grau 

d'Ensenyament Obligatori amb edats d'entre 6 i 7 anys. 

Anàlisi i resultats. Es \tan realitzar anàlisis de cO\Iariància i el subpro

grama denominat T-test del paquet estadístic SPSS-Pc. que ... an fer 

palès un efecte positiu del Programa d'lnteJVenció en COOfdinació 

Dinàmica, Equilibri, Organització Espacial i Autoconcepte. i ... an dis

minuir els comportaments d'Apatia i Retraïment a l'aula en la inte

racció social amb iguals. 

Introducció 

L'educació física, l'educació corporal, r actNitat motriu i la psicomo

tricitat. són conceptes que fan referència al "mO\Iiment" i a la se'.'a 

implicació en l'educació. La denominació "educació fíSK:a ", encara 

que en un moment de la se\la història \ta tenir un enfocament meca

nicista, aaualment s'entén com el comportament que mostra la to

talitat de l'ésser humà-social. Quan un nen es mou és tot ell qui es 

manifesta. El mo'Iiment forma part integrant del deserwolupament 

gk>bal del nen. tal com demostren els autors que realitzen treballs 

en el camp de l'educació i el desen ... oIupament infantil; tanmateix. 

apunt> E<luu.c06 fÓ$o<.l i E<PO<1S (" ) (2<· JO) 



I'educació física no sempre ha ocupat ellloc

que li pertoca en I'educació de I'infant.

L'educació física integral que es proposa en

aquesta investigació recull, com a bases

conceptuals, diferents nocions i conceptes

als quals han arribat autors com ara Guil

main (198 1), Wallon (1984) i Picq i Vayer

(1 985). La revisió de la literatura palesa la

importancia que té la intervenció en edats

primerenques per al desenvolupament in

tegral del nen, mostra de quina manera, a

través de programes d'educació motriu, es

desenvolupen aspectes cognitius, emocio

nals i socials deis subjectes (Frostig, 1984;

Acouturier, 1985). La importancia del to en

la relació del subjecte amb el seu entorn,

I'expressió de I'emoció mitjan<;ant el movi

ment, així com la relació jo-món constituira

un deis objectius fonamentals (Wallon,

1984). En aquesta línia, Ajuriaguerra (1986)

desenvolupa el concepte d'empatia tonica.

Aquest concepte constitueix un puntal en la

relació adult-nen, en el sentit que es plante

ja en aquest Programa, A partir d'aquesta

relació, el professor se situara en una acti

tud d'escolta de les necessitats del nen. Els

factors d'autoestima i socialització que aixo

comporta són promoguts per aquesta con

ceptualització.

El Programa dissenyat i implantat en aques

ta investigació ofereix al nen les situacions

motrius adequades, sistematitzades i lúdi

ques, perque s'activi i s'enforteixi la relació

subjecte-moviment, com una forma de

lIenguatge "jo-món", on el cos és I'eix de

referencia de tota situació viscuda i el movi

ment, allo que possibilita aquesta relació.

A1gunes de les seves característiques es po

den resumir en el respecte a la unitat indivi

sible del nen, ates que la motricitat és una

via d'expressió de totes les seves dimen

sions. La disponibilitat corporal, conse

qüencia de I'organització del seu esquema

corporal i del control corporal, és indispen

sable per al desenvolupament mental i afec

tiu del nen. Tot assumint que el desenvolu

pament de I'infant i també el desenvolupa

ment motriu, es produeix d'una manera

contínua en tots els nens, i que presenta di

ferencies individuals. Realitzar I'activitat físi

ca en cooperació és base fonamental per

que el nen s'afermi com a persona indivi-

dual i social. Es pretén el desenvolupament

maxim de la capacitat de percepció a través

de la sensibilitat cinestesica, visual, auditiva i

tactil; és aquesta, la percepció, el parame

tre que afavoreix la resposta motriu i in

tel'lectual adequada a I'entorn físic i emotiu,

El moviment, en el context educatiu, ha de

ser una acció intencionada, perque tingui

sentit propiament. Aquest pot expressar-se

pel despla<;ament i/o per una acció ideo

motriu, L'experiencia del moviment es veu

afavorida per la quietud com a mitja per a la

seva interiorització. La incidencia deis com

ponents afectius i intel'lectuals de la motrici

tat en el desenvolupament practic faran

possible una Educació Física Integral.

El programa es basa en les directrius del

Disseny Curricular Base del Ministeri

d'Educació ¡Ciencia pel que fa a la definició

d'objectius, I'elecció de continguts i les si

tuacions d'ensenyan<;a-aprenentatge que

es proposen.

S'ha dividit en tres blocs tematics. En el bloc

Ir s'exerciten els denominats "moviments

fonamentals", en el bloc 2n les "habilitats

perceptuals" i en el bloc 3r es treballa "el

nen i els jocs".

Els continguts tematics que corresponen als

blocs esmentats es desenvolupen en les

unitats didactiques corresponents. La tem

porització deis continguts ens ha portat a

desenvolupar sis unitats didactiques, que

abra<;aran un curs complet, tenint en

compte que es realitzaran dues sessions

d'educació física setmanals. Cada unitat

didactica conté deu sessions d'una hora de

durada, corresponents a un període de

mes i mig escolar, amb una periodicitat de

dues hores la setmana. La desena sessió és

una sessió avaluativa.

Aquesta investigació es planteja des d'un

disseny experimental de comparació de

grups, en concret un disseny pretracta

ment-postractament amb un grup experi

mental i un grup control.

ObJecttus I hipotesl

En primer 1I0c, interessa experimentar la

viabilitat del programa esmentat en una si-

EducaCló FíSica, Esports (61) (24·30)

tuació natural, és a dir, com a activitat curri

cular en el grup-aula.

Com a segon objectiu, es pretén observar

els efectes del Programa en la motricitat,

I'autoestima i la sociabilitat deis nens.

HipOtest

• S'espera que els subjectes experimentals

millorin la seva actuació en les activitats fí

siques per efecte del programa, i que

progressin en el mesurament del desen

volupament motor.

• S'espera que els subjectes del grup expe

rimental millorin més que els del grup

control en el mesurament d'autocon

cepte.

• S'espera que el programa d'activitats físi

ques, basat, en un deis seus apartats, en

jocs de cooperació i en activitats realitza

des en parella i en petits grups, estimuli

una millora significativa en relació als

comportaments socials entre iguals que

es donen en el context aula, tot augmen

tant els comportaments afavoridors i dis

minuint els comportaments pertorba

dorso

Participants

El grup experimental era compost per

23 subjectes de Ir de Primaria. I I nens i

I I nenes de 6 anys. Al grup control hi

havia 24 subjectes de Ir de Primaria amb

edats d'entre 6 i 7 anys, 12 nens i 10 ne

nes. El nivell socioeconomic i cultural de

tots dos grups era similar. Cap deis parti

cipants en aquest estudi presentava defi

ciencies físiques o sensorials incapaci

tants per a I'assoliment deis objectius

proposats.

Instruments

• Perfil Psicomotor de Picq i Vayer,

( 1985).

És una bateria de proves psicomotrius, re

copilació de tests de diferents autors, Guil

man, Ozeretzki, Stamback, Piaget-Head i

Harris. Hi ha una escala per a infants de 2 a

5 anys i una altra per als de 6 a I I anys. Els

tests d'Ozeretzki-Guilman són proves pre-

apunts 25
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(1985). La revisió de la literatura palesa la 

importància que té la intervenció en edats 

primerenques per al desenvolupament in· 
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través de programes d'educació motriu, es 

desenvolupen aspectes cognitius, emocio
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subjecte-moviment, com una forma de 
llenguatge "jo-m6n", on el cos és l'eix de 

referència de tota situació viscuda i el movi

ment allò que possibilita aquesta relació. 

Algunes de les seves caracteristiques es po

den resumir en el respecte a la unitat indivi

sible del nen, atès que la motricitat és una 

via d'expressió de totes les seves dimen

sions. La disponibilitat corporal, conse

qüència de l'organització del seu esquema 

cO!"pOt'"ill i del control corporal, és indispen

sable per al desenvolupament mental i afe-c

tiu del nen. Tot assumint que el desenvolu

pament de I"infant i també el desenvolupa

ment motriu, es produeix d'una manera 

continua en tots els nens, i que presenta di

ferències individuals. Realitzar l'activitat físi

ca en cooperació és base fonamental per

què el nen s'afermi com a persona indivi-

dual i social. Es pretén el desenvolupament 

màxim de la capacitat de percepci6 a través 

de la sensibilitat cinestèsica, visual, auditiva i 

tàctil: és aquesta, la percepció, el paràme

tre que afavoreix la resposta motriu i in

tel·lectual adequada a l'entorn físic i emotiu. 

El moviment, en el context educatiu, ha de 

ser una acció intencionada, perquè tingui 

sentit pròpiament. Aquest pot expressar-se 

pel desplaçament i/o per una acció ideo

motriu. L'experiència del moviment es veu 

afavorida per la quietud corn a mitjà per a la 

seva interiorització. La incidència dels com

ponents afectius i inteHectuals de la motrici
tat en el desenvolupament pràctic faran 

possible una Educació F1sica Integral. 

El pf"Ograma es basa en !es directrius del 

Disseny Cumcular Base del Ministeri 

d·Educaci6 i Ciència pel que fa a la definició 

d'objectius. l'elecció de continguts i les si
tuacions d'ensenyança-aprenentatge que 

es proposen. 

S'ha dividit en tres blocs temàtics. En el bloc 
I r s'exerciten els denominats "moviments 

fonamentals", en el bloc 2n les "habilitats 

per<eptuals" i en el bloc 3r es treballa "el 

nen i els jocs". 

Els continguts temàtics que corresponen als 

blocs esmentats es desenvolupen en les 

unitats didàctiques corresponents. La tem

porització dels continguts ens ha portat a 

desenvolupar sis unitats didàctiques. que 

abraçaran un curs complet. ten int en 

compte que es realitzaran dues sessions 

d'educació lisica setmanals. Cada unitat 

didàctica conté deu sessions d 'una hora de 

durada, corresponents a un perlode de 

mes i mig escoiar. amb una periodicitat de 

dues hores la setmana. La desena sessió és 

una sessió avaluativa. 

Aquesta investigació es planteja des d'un 

disseny experimental de comparació de 

grups. en concret un disseny pretracta

ment-postractament amb un grup experi

mental ¡ un grup control. 

Mètode 

ObJ«.tflU I .lpòresl 

En primer lloc, interessa experimentar la 
viabilitat del programa esmentat en una si-

E"","""" fi<o<.o· ÚQOm Ci ' ) (l~ . )O) 

tuaci6 natural. és a dir, com a activitat curri
cular en el grup-aula. 

Com a segon objectiu, es pretén observar 

els efectes del Programa en la motricitat, 

l'autoestima i la sociabilitat dels nens. 

• S·espera que els subjectes experimentals 

millorin la seva actuació en les activitats Ii

siques per efecte del programa, i que 

progressin en el mesurament del desen

volupament motor. 

• S'espera que els subjectes del gr\lp expe

rimental millorin més que els del grup 

control en el mesurament d·autocon

ce pte. 

• S'espera que el programa d'activitats lisi

ques, basat, en un dels seus apartats, en 

jocs de cooperació i en activitats realitza
des en parella i en petits gr\lp5, estimuli 

una millora significativa en relació als 

comportaments socials entre iguals que 

es donen en el context aula, tot augmen

tant els comportaments afavoridors i dis

minuint els comportaments pertOfba

d=. 

Partld}Hlnts 

El grup experimental era compost per 

23 subjectes de I r de Primària. I I nens i 

II nenes de 6 anys. AI grup control hi 

havia 24 subjectes de I r de Primària amb 

edatsd'entre6i7anys. 12nensi IOne

nes. El nivell socioeconòmic i cultural de 

tots dos grups era similar. Cap dels parti

cipants en aquest estudi presentava defi

ciències físiques o sensorials incapaci

tants per a l' assoliment dels objectius 

proposats. 

Instruments 

• Perfil Psicomotor de Picq i Vayer. 

( 1985). 

~ una bateria de proves psicomotrius. re

copilaci6 de tests de diferents autors, Guil

mano Ozeretzki, Stamback, P~get-Head i 

Hams. Hi ha una escala per a infants de 2 a 

5 anys i una altra per als de 6 a I1 anys. Els 

tests d'Ozeretzki-Guilman són proves pre-
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cises i contrastades que permeten una ob
servació justa dels elements fonamentals de 

la motricitat. Els treballs de Zazzo i col'labo

radors ens han proporcionat les correspo

nents edats. 

• Escala de Percepció d'Autoconcepte 

Infantil (PAl) de Villa i Auzmendi (1992). 

El PAl: és un test que mesura la percepció 

de I"autoconcepte a I"edat infantil (5-6 

anys). Avalua el constructe general Auto

concepte i a més a més 10 aspectes consti

tutius de I"Autoestima. 

• Bateria de SociaJització (BAS I) de Silva i 

Martorell. (1983). 

La BAS I és un conjunt d'escales d'es

timació per avaluar la socialització dïn

fants i adolescents de 6 a 15 anys en am

bients escolars. Els elements de la bate

ria compleixen bàsicament dues fun

cions: a) aconseguir un perlíl de socialit

zació amb 7 subescales. i b) obtenir una 

apreciació normal de la socialització amb 

una escala. 

Procediment 

Per a la intervenció amb el grup experi

mental es va portar a terme el següent pro

cediment: 

Elecció dels centres que hi participarien 

amb la consegüent explicació dels objectius 

i del procés de la investigació. 

Entrenament als professors docents per a la 

implementació correcta del programa d'e

ducació física. 

Amb els subjectes experimentals es van im

p1ementar 25 sessions del Programa d'E

ducadó Física (PAFI). La intervenció es va 

portar a terme en dues sessions setmanals 

durant el període escolar habitual. en I"espai 

curricular destinat a I"educació física. Es van 

realitzar les tres fases del procediment: pre

test, programa dïntervendó, posttest. 

La implementació del programa va c6rrer a 

càrre< de la professora de l'aula i d'una pro

fessora de suport com a observadora i re

colzament de les sessions. Ambdues van 

ser entrenades sobre els aspectes pedagò
gics i metodològics. ai)(í com sobre els con

tinguts de les activitats proposades en el 

programa . 

Els subjectes de control van realitzar les 

sessions d'educació física programades 

en el centre, al gimnàs o al pati de l'escola. 

segons les inclemències del temps i la 

mena d'activitats organitzades. amb una 

intensitat similar a la del grup experi

mental. 

Per conèixer les situacions abans i des

prés de la implementació del programa 

PAFI, es va real itzar una avaluadó pretest

posttest als dos grups, per ta l de compa

rar les conseqüències del programa d'in

tervenció educativa en el desenvolupa

ment infantil. 

Resullats 

Els resultats provenen de la comparació 

de mitjanes entre el grup control i I"expe

rimental en les diferents escales empra

des, del grau de significativitat de les di

ferències esmentades, i de les anàlisis de 

variància pertinents i posttest en tots dos 

grups. 

En el realitzem la comparació de les mitja

nes en les diferents escaJes amb I"objectiu 

de comprovar el grau d·homogeneïtat de 

tots dos grups prèviament a la implantació 

del programa . .Aquest estudi ens permetrà 

d·afirmar que les diferències obtingudes en

tre tots dos grups són degudes a l'esmentat 

programa i no a diferències preexistents en

tre tots dos. 

• Resultats en el Perfil Psicomotor de Picq i 

Vayer: (Taula I) 

Abans d'implantar-se el programa el grup 

control presentava més coordinació dinà

mica i millor organització de I·espai que el 

grup experimental, atès que les puntua

cions mrtjanes obtingudes en ambdues va

riables són més altes en el grup control que 

en el grup experimental, i aquesta diferèn

cia és estadísticament significativa. Vam par

tir amb una diferència entre els grups a fa

vor del grup control en dues variables. 

(Taula 2) 



Després del progr.lma, s'observa en el grup 
experimental una millora en totes les varia

bles estudiades, però la signif¡cativitat 

d'aquesta diferència s'aprecia en les varia

bles següents: coordinació dinàmica, orga
nitz.aci6 espacial i equilibraci6, Podem de
ciIir que, encara que ni hagi puntuacions 
més elevades en lots dos grups corn a fruit 
de l'edat i de l'entrenament en psicomotri
citat, l'increment de les puntuacions en el 

grup experimental es troba associat a la im

plantació del programa, 

En realitzar l'anàlisi de covariància del test 

de pemi psicomotor de Picq i Vayer, cco

trolant estadísticament la influència de les 

puntuacions inicials, s'observa que es man

tenen les dife rències entre grups en aques
tes variables. Les diferències signifkatives es 

troben a les variables: coordinació dirWnica 
(F (1.40)=55.70, p < .IX)! ) i Equi~bri 

(F (I ,40) = 23,78, p<,OOI)(Gràfic I). 

• Resutl.ats en la Bateria de Percepció 
d'Autoconcepte Infantil (PAl) 

la qualla diferència de mitjanes entre tots 

dos grups és estadísticament significativa: 

són més altes en el grup control (39,18) 

que en el grup experimental (30,54). 

Aquesta subescala de la BAS aprecia 

l'acatament de regles i normes socials, 

Dif. Ilgnlfle.!lvn Post (Des prés del Progr. m.) 
Grup Control (6 i 7 anys) E>l:perimental (6 anys) 

Coor. Dinàmica Org. Espai Equilibrati6 

Olf, slgnllle.tlvn Pos l lOes pr" d, I Programil) 
Grup Conlrol (617 anys) E>l:perimenlal (6 anys) 
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Aquest test mesura la percepció de &ol 1--- ------1 
l'autoconcepre en l'edat infantil, ava- 63,S 1----------1 
iuant·ne el constructe general ¡ l'autO

estima. (Gràfic 2) 

Després de comprovar que no exJstien 
diferències estadísticament signifkatives 

prhies al programa. es van analitzar els re
sultats obtinguts en aquesta prova per tots 

dos grups, un cop rll'lalitzat aquell. 

Els resultats assenyalen que el grup experi
mental (64,80) presentava puntuacioos 

mitjanes superiors al grup control (62,28) 
estadísticament signifICatives. Com en el cas 
ant~. podem concloure que el progra

ma beneficia els subjectes ~ l'han experi
mentat, i no només en àrees exclusivament 

psicomotores, sin6 en aspectes emocio
nals, com són ara la manera més satisfac

tòria de percebre's ell mateix i la conse
qüent autoestima, 

• Resultats en La Bateria de Socialització 

(BAS-I ) (Taula 3) 

Les puntuacions del pretest mostren 
l"nomogene"ftat de tots dos grups. excep

le en la variable Respecte-autocootrol, en 
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Agressivitat
Tossudesa 

que generalment faciliten la corwi

vénda (Taula 4 i gràfic 3.) 

En analitzar les proves re<:oIlides desprès de 

finalitzar el programa 110 apareixen diferèn

ci(!S signifICatives entre els grups en la varia

ble Respeae-autocontrol.!W.ò podria indi· 

car-nos que la instauració del programa en 
el grup experimental hauria facilitat el sentit 

cie responsabilitat del grup esmenta!. cosa 

que hauria eliminat les diferències existents 

anteriorment. 
Apareix~, en aquest cas, diferències signifi

catrves ~e els grups en dues variables 

d'aquesta bat~, totes dues considerades 

com a elements pertorbadors: r Agres

sivitat-Tossuderia i t'Apatia-Retraïment. la 

primera es relaciona amb la resistència a les 

normes. la Indisciplina i l'agressivitat. i és el 

• Gr. ConItOl 
.G._ üpe.w"tfual 

grup experimental el que presenta puntua

cions mitjanes superiors (14.04) a les del 

grup controt (6.95). 

Pcx:lem suposar que la variable Agressivi

tat-Tossuderia entesa com a resfstència a 

les r.ormes i indisciplina. podria estar moti
vada pels efectes secundaris ~I programa. 
Per exemple, afavorir t'expressió ~ les ne

cessitats individuals. tot reforçant l'auto

nomia, la creativitat ¡ la capacitat de propos

ta, es podrien entendre com a aspectes 

d'indisciptina o resistència a les normes. 

Pel que fa al segon element. apatia-retraï

ment. en el qual es registren diferències sig
nificatives entre els grups. és el grup control 

(I l ,n) qui p¡-esenta puntuacions mitjanes 

més altes que el grup experimental (4,04). 

l'quest element pertorbador de la socialit-

zaclÓ aprecia retraiment social, introVersió 

i. en casos extrems, un dar aillament. 

DLscJUSló dels resultats 

I conclJlSlon$ 

A grans vets, amb aquesta inv6tigació 
hem tractat d'aportar una evidència emp/

rica en relació amb la implantació d 'un 

Programa d'Activitats Fisiques per a la 

infància i la seva repercussió en el desen
votupament psk:omotor del nen, en 

l'autoestima i en les seves relacions mtra

grupals en el context escolar. 
,Amb aquest objectiu, ha estat elaborat un 

programa d'intervenció educativa, basat es

pecíficament en les activitats fisiques i se 

n'ha avaluat la repercussió en el desenvotu

pament i en les relacions socials d'una aula 

experimental on ha estat aplicat. mitjançant 
tres instruments d'avaluació. 

L'avaluació de l'efecte del programa PAFI 
condueix a plantejar-ne tres conseqüèn • 

cies: 

a) Un progrés dels nens en el seu desenvo- ""","""",. 
b) Una millora de l'autoconcepte dels 

nens, 

c) Un catWI en alguns aspectes que nt~
nen en les relacions socio-afectives Íf1tr.lo

gru"". 

1m:idència del PAFI 
en el desenvolupament 
psicomotor 

Els resultats provinents de l'anàlisi de cova

riància permeten arribar a les conclusions 
que s'exposen: 

Encara que. en un començament. els r.ens 

del grup control mostren diferènoes signifi
catives al seu favor en les variables coordi. 

noció dinòmica i organització espacial. 

en el posttest són els nens del grup experi

mental ds qui mostren milton puntuacions: 

~ significativa la diferència en les variables 

coordinació dinàmica, organització es· 
pacial ¡ equilibri. si prenem com a rere

rència tot el grup convol. Per això es pot dir 



que queda confllTf1ilda. la hipòtesi ~ 

referència al fet que el programa d'activitats 

físiques afavoreix ~I desenvoIupamenl m0-

tor dels components del grup. 

Aquests resultats ens permeten pensar que 

la int~rvenció ech.ICativa pot afavorir l'asso

liment dels objectius proposats. En aquest 
cas, el programa d'activitats físiques que 

s'ha centrat en els aspectes perceptius del 

moviment, en el coneixement d'un mat~ix i 
~ altres ractors que depenen d'aquest co
neixetr"'o@nt, com ara l'equilibri o l'actitud 

corporal. ha donot com o resultat lo mi
lloro de lo coordinoció dinàmica, l'equi

libri i l'orgonitzoció de l'espoi, factors re

laóonats amb ~Is conceptes treballats. Po

dem dir, amb Le Boukh, que el c~ixe

ment del cos possibilita una millor disponi

bilitat motriu. 

Podem assenyalar que el grup experi
m~ntal ha obtingut millors puntuaóons en 

les mateixes variables del perfil psicomo

tor. coordinació dinàmico j orgonitzo

ció espociol. Tots dos conc~pt~s són 
part d~ls continguts del programa d~s~n

volupats ~n I~s tres unitats didàctiques. La 

coordinació és ~I resultat de la combina

ció harmoniosa del Sistema Nerviós Cen

tral i la musculatura esquelètica (Ueild. 
1988), allò que Le Boulch (199 1) deno

mina l'ajustament d'uno acció en el 

temps i en l'espai. És a dir, la forma més 

eficaç de realitzar un moviment, en la qual 

intervé el coneixement corporal, l'actitud 
postural, l'equilibri i la perc~pció del 

temps i de l'espai. 

lrrc/tlènc/4 tkl PAFI 
en la percepció 
de l'auloroncepte Infantil 

En relació a les proves d'ouloconceple es 

constata que ~ el pretest no existeix~n di

ferències significatives entre e ls grups. Mal
grat tot , en ~I posHest oporeixen diferèn

cies significotives a f¡v()( del grup experi
mental. Aquest grup se situa entre el per

centil 70 i 75, ~ que signifICa un alt gr.w 
d'au\ocoocepte. 8 grup control es troba si
tuat ~ el percentil SO. Es pot dir que el pro-

¡rama d'activitats físiques orientat a desen

volupar aspectes d'autonomia, coneixe

ment i ~t pròpiament ho ofavori/lo 
percepció d'un millor oVlocorrcepte; 

queda, doncs, confirmada ta tercera hipòte

si específica. Es pot observar que el progra

ma PAFI afavoreix la percepció de l'auto
concepte del nen. 

Si relacionem els aspectes constitutius de 

l'autoestima, implícits en el constructe ge
neral Autocooc:epte. amb els objectius del 
PAFI, podem dir que un programa d'activi

tats Iisiques on el mateix nen sigui l'impulsor 
de l'activitat des de les seves pròpies neces

sitats de moviment, de repte. i de relació 

amb els altres. tot insistint en els valOl'S que 

I"activitat proporciona, afavorirà el desen· 
voIupament d'aspectes de la peBOna!itat 

que són d'un ordre diferent que ta motrici
tat. El progrés en el desenvolupament m0-

tor i l'adquisició de ~ i dif~rents habili

tats afavoreix en el nen un sentiment d'lX\3 

més gran competència i confaança en ell 
mateOc. És allò que hom at'\OITIeI'"Ia el conei

xement ofediu i que està relacionat amb 

els sentiments subjectius que els nens tenen 

i que afegeixen a les seves pròpies accions 

(l. M. RJJiz, 1995). 
Pel que fa a l'autoconcepte, diversos es

tudis demostren el benefici que propor

ciona un programa d'activitats f/Siques en 
la percepció d'un mateix (M. Garaigordo

bil. 1991). 

Inclllimcla tkl PAF! 
en la conducla social 

Com a resultat de I"anàlisi de covariància es 

compt"CNa que, encara que en el pretest el 

grup control mostra lX\3 dilerència signltca

\iva i positiva en ta variable Respecte· auto

control, en el posttest no es manifesten 

aquestes diferències, cosa que podria indi
car que la implantació del programa en el 
grup experimental hauria facilitat el sentit de 

la responsabilitat. Apareixen diferències sig. 

nificatives en el grup experimental en les va
riables ~ressivitat-tossuderio i Apo
tia-retraïment i de fonna tendencial en U· 
derotge . Pel que fa als comportaments s0-

cials. es pot dir que el programa d'activitats 

físiques ha. ofavorit "aparició d'alguns 

comportoments considerats pertorba

dors, com oro resistència o les normes, 
indisciplino i agressivitat. ~ que es 

considera com a efecte negatiu, atès que el 

grup es troba en el percentil 55 i, d'altra 

banda, ho ofovorU lo disminució d'oltres 
comportaments considerats pertorba· 
dors de lo socialització, com ara el retrai
ment social, la in~rsi6,1a falta d'energia i 

iniciativa i. en casos extrems. un dar ailla
ment social, car el grup es trobo per soto 
de /o mitjana en el percentil 25. O'aquí 

es pot concloure que es confirma parcial
ment ta hipòtesi. La renexió personal ens 

porta a pensar que un programa que afavo
reix aspectes individuals d'autonomia, ex· 

traversió i iniciativa pot induir a comporta

ments de menys respecte a les normes o, 

inclusivament. lXIa més gran indisciplina. i 
en conseqüència caldria aconseguir un 

equilibri entre les actituds esmentades. 

.AJguns estudis sobre la irlftuència d'un pr0-

grama d'activitats flSiques en ta conducta s0-

cial dels nens demostren que existeix una 

incidència positiva. tot afavorint els com
portaments positius i disminuint els com

portaments pertorbadors (Villa i Auzrnendi. 

1992). 
Per tot el que acabem d'exposar podem 

afirmar, pel que fa a les hipòtesis, que les 

diferències entre el grup experimental i el 

grup control. prenent en consideració 
tots els nens del grup, han estat favorables 

al grup experimental en la percepció de 

I"autoconcepte, en alguns aspectes del 

desenvolupament molar i algunes varia
bles dels comportaments socials. Com a 

conseqüèooa, es pot afirmar que el PAFI 
és viable en una situació natural i que afa

VOI"eix el desenvolupament psicomotor 

dels infants. 

La valoració del programa per part del 
professorat, més enllà dels objectius i 

hipòtesis proposades en la investigació, 

suggereix que és un programa específic 
que facili ta i enriqueix el treball del profes

sorat, no solament pel propi mateix i per 
la sistematització dels continguts, sinó, 

sobretot, per la concreció de les activi· 

tats, la seva definició operativa i l'ava

luació de les sessions. 

2.') 
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L'ús del material alternatiu
en l'aprenentatge de l'handbol

Resum

Luis Javier Chirosa Ríos

Docto?' en Educació Física
P?'o(esso?' de (onaments de tes habititats esportives:
handbol de la FCCAJi'D de la Unive?'sitat de Gmnada,

Ignacio Jesús Chirosa Ríos

Llicenciat en Educació Física

Paraules c1au

material alternatiu, handbol, iniciació esportiva,
ensenyament-aprenentatge

Abstract

Alternative equipment as a didactic resort in a handbal/ session is
a creative solution to the lack of resources, which, unfortunately,
are suffered by many teachers and trainers who dedicate
themselves to teaching this sport. It is a novel way of contributing
to the development of the multiple waste products that our
society produces.
Also, and related to different fields (formation, spare time and
recreation, training, etc.) the creation and construction of
equipment which is not the same as is usual/y used, facilita tes,
amongst other things, the approach ofpossible practitioners of
this sport: since they begin from other angles. Final/y, in this
artide we show some of the possibilities of application of this type
of equipment to one of the fields previously mentioned that of
sports training.

El material alternatiu, com a recurs didactic, en la sessió d'handbol

és una solució creativa a la manca de mitjans que, dissortadament,

pateixen molts deis docents i entrenadors que es dediquen a

I'ensenyament d'aquest esport. És una forma nova de contribuir

a I'aprofitament de les múltiples deixalles que la nostra societat ge

nera.

A banda d'aixo, i en relació amb diferents ambits (formació, Ileure i

esbarjo, entrenament, etc.), la creació i construcció de material di

ferent del que s'utilitza habitualment, facilita, entre altres qüestions,

I'acostament de possibles practicants a aquest esport, ates que s'hi

inicien des d'altres perspectives.

Finalment, en aquest article es mostren algunes de les possibilitats

d'aplicació d'aquest tipus de material en un deis ambits esmentats

anteriorment: el de I'entrenament esportiu.

Introducctó

El primer que hem de fer abans de coneixer les possibilitats d'ús

del material alternatiu és aclarir: que s'entén per material alterna

tiu? El diccionari de "La Real Academia de la Lengua Española", en

tre les diverses accepcions, indica que alternatiu es pot aplicar a

algo que se puede elegir en lugar de otra cosa, en el nostre

cas concret, la possibilitat d'escollir un altre tipus de material al que

s'utilitza habitualment. Aquest material pot ser, com indica Jardi i

Rius (1990), oquell que no es trobo sub¡ecte ols circuits tradi

cionols de fobricoció i venda per al comp de les octivitots físi

ques, recreotives o esportives, o que, suposont que ho esti

gui, rep una utilitzoció diferent d'oquello per a la quol ha es

tot dissenyot.

Seguint la definició exposada per aquests autors són moltes les pos

sibilitats d'ús de material alternatiu procedent de diferents fonts. En

aquest article tractarem de sistematitzar les possibles fonts i la seva

aplicació en I'ambit de I'handbol.

La possibilitat de convertir I'ús deis diferents materials (propis o

d'altri), i assignar-Ios una multiplicitat de funcions contribueix, en el

medi educatiu, a la millora de la qualitat docent. És un recurs didac

tic que els professionals de I'educació no hem de menystenir; per

meto entre altres coses, interconnectar les diverses arees del currí

culum academic, treballar els temes transversals, rnillorar la creativi-
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tat de l'alumne, augmentar els recur>OS 

educatius. etc. 

Tampoc no hem d'oblidar que, en una so

cietat de consum com la nostra,la reutilitza

ció de les deixalles, mitJançant el reciclatge, 

és una tasca que incumbeix a tothom. Els 

malerials converlibles, cansidera ts des 

de fa tont de lemps com o creatius, útils i 

borats, es van posor de modo o causo 

de /o gran crisi econòmico. Els Ajunto

menis no lenien diners, l'Estat reporlio 

menys codo dio. No hi hovio moleriol. 

(Tonucci, 1988). les crisis esmolen 

l'enginy dels nens i dels educadors i fa que 

reutilitzill tot el material possible. De la ma

teixa manera, des de l'abundància cal edu
car per a l'ús del material de rebuig. 

L'escola, en la seva funció formadora, té 

una tasca de conscienciació que. en la n0s

tra opinió. na de tenir-se en compte en 

tants continguts de l'ensenyament com si

gui possib~. IW.ò per si sol pot justifKar l'ús, 

dins d'una sessió d'handbol, de material re

cidat. 

La resposta a qüestions com ara: ~r què. 

com, on, etc., utilitzar el material educatiu 

en l'ensenyament de l'handbol és la base 

d'aquest treball: esperem que serveixi de 

suport als docents inten3Sats en aquesta 

~. 

Els t/PUS d. materials 

alternatius i els seus 
possibles usos 

No hi na dubte que existeix una multiplicitat 
de fets que s'han de tenir en compte a 

l'hora de sistematitzar l'ús del material alter

natiu. A la figura I hem establert una classifi
cació on s'han considerat alguns d'aquests 

fact()(5 sobre els quals aprofundirem en 
aquest punt. 

Material espedflc 
de 14 clAsss d'Educlld6 Fislctl 

Existeixen diverses possibilitats a l'hor.l de 
fer servir el material d'educació física dintre 

d'una sessió d'handbol; la primera es refe

reix a l'ús del material propi del)oc d'hand-

r 
TIpus • ~ ........ 1 

.""""'" 

'-'" ~ , 
,,4i~é, .. ... " .. RECICLAT DE 

AL:HAN08OL MATERIAL DE DEIXAlLA .. """'" .. ADAPTACIÓ DE 
DE L'HANDBOl MATERIAL DE DEIXALL.A .. CREACIÓ .. úS DIFERENT 
Al.TEAHAn VA DEL MATERIAL 

fit"", /. OtwIj/cRC16 UIs dlflfTt~1S 1/{nU tk mlllh14Js IIIlemtJlillS 'f"8n fXJihtl rmple"'lT 11 "Itl/ snsId tk /NiJo". _ .. 
bol utilitzat amb una aplicació distinta 
d'aqueBa per a la qual es creà. Una segona 
possibilitat és treballar amb material no es
pedfic d'aquest joc, També es pot donar el 

cas de crear material alternatiu per al pe 
d'handbol. 

Malerllll proP/u'Joe 1I'''a"df)ol 
.. l/lIIt alOlMb orIw$f .. " ewns 

És possilIe, i de fet és habitual. utilitzar el ma

terial propi del joc an1b lnóons diferents. Per 
exemple, en zones on no es disposa de ¡:JI'QJ 

en general (om a rerur"S didàctic per facilitar 
la docència (pals, cons, cèrcols, màrfegues, 

etc.), amb una finalitat diferent de l'habitual 

és una utilització alternativa: és el cas, per 
exemple, de fer servir un pal com a mòbil 

en lloc de com a balisa. 

De la mateixa manera, existeix la possibili

tat d'utilitzar material d'altres disciplines 

esportives amb la mateixa finalitat per a la 

qual va ser creat, però. atès que no es fa 

servir sovint, es pot considerar material al

ternatiu en handbol: posem per cas, 
l'aplfc¡¡ci6 de trampolí o minitrampolí per 

material auxiliar és 00I1'!'I'It veure com es fan ampliar els salts en e ls llançaments. o la 

servi' els babns més fets maI:Ié o desinfta.ts 
(om a baises o com a cons. En ~ ma

teixa na. també és habitual veure com els 

entrenaOOrs i educadors utilitzen les porteries 

amb dr...-erses finalitats: com a barreres defen
sives. com a limitadores d'espais, etc. 

En qualsevol cas, ~ ús diferent demos

tra l'adaptabilitat de qualsevol tipus de ma

terial a les diverses necessitats i objectius 

que el docent planteja: les ( laus d'una bona 

aplicació 5Ón la creatMtat i la competència. 

MutIf'W "O up«f.fk úlJ« tI 'IuI.-dHl 

Aquí ens trobem novament amb diferents 

possibilitats: l'ús del material auxiliar, utilitzat 

col'locació de tanques o bancs suecs per 

realitzar salts m:.ltiples. Algun dels mate
rials que hem esmentat pot teNr, també, 

un doble ús alternatiu: les tanques 
d'atletisme es poden fer servir, a part de 

per saltar, com a porteries d'una mida 

molt reduida. Igual passa amb el minitram

poli, que es pot utilitzar per augmentar el 

salt i com a porteria on el baJó rebota, 

Cre4d61h _ 1t!rl4ltdltIrWat/" 

JWr }M&OI,. OI . 00"tlboI 

Coneixent l'estructura del joc, així com els 

principis, objectius i contingut que aquest 

., 
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pe~ix. es pot dissenyar material que 
en faciliti raprenentatge, tot considerant el 
nivell i l'etapa a q~ s·adreça. Pet" exemple, 

tenint en (Ompte un element del joc, la pi

lota com a mòbil. es poden crear balons de 

diferent grandària, pes, textura. forma. etc.: 

tot plegat tindrà conseqüències diferents en 

l'aprenentatge del subjecte. 

Podem crear un material alternatiu amb 

diverses finalitats: és possible elaborar un 

objecte útil per a resbarjo, per a l'apre

nentatge o per al perfeccionament d'al

gun gest tècnic: un exemple d'aquest úl
tim Ca5 són els ninots que alguns equips 

utilitzen com a alternativa als defensors 

passius. A l'handbol hi ha diferents patents 

que tracten d'adaptar alguns dels e le

ments del joc a un us recreatiu. Per 

exemple, el professor Ant6n, de la Uni

versitat de Granada, ha creat una porteria 

en forma de cercle que, a més a més, és 

giratòria: aquest artefacte permet jugar 

sense porter . També es troben al mercat 

porteries elàstiques que rebutgen la pilota 

com si fossin una mena de llits elàstics. En 
aquesta mateixa linia, l'aparició de 

l'handbol-platja ha permès la creació d'un 

baló més adherent, amb una gran varietat 

de colors. 

Malerial no perla,,}"' III'ilmbll 
tk l 'edUC8d6 jukD 

Com ha esdevingut en els altres casos, són 
diverses les formes d'utilitzar material que 

no pertany a l'entorn de l'educació físbi. El 

reciclatge, l'adaptació o l'ús improp de dife

rents tipus de materials són algur.es de les 

possibilitats que tractarem. 

Les opcions que tenim d·utilitzar material 

reciclat són mUltiples: podem coostr\.Iir ma

terial propi del joc d'handbol. tot adap

tant-lo a la normativa o millor a les necessi
tats educatives del grup, en aquest cas con· 

cret. es poden dissenyar porteries de PVC. 

balons fets amb: globus, cartró o gomaes
cuma, etc. 

El material reciclat pot tenir també un ús au

xíliar. Amb ampolles. per exemple, es po-

,"" 

den fer cons i amb pals de fregar es poden 

fabricar jalons: tots aquests materials són 
molt (rtiIs com a recurs didàctic en una ses
sió d'handbol. 

El tipus de societat on -.+vim genera una 

quantitat enorme de material de rebuig: al 

marge de qüestions filosòf¡ques sobre la ne
cessitat de reutilitzar aquestes deixalles, és 

possible aprofitar alguns d'aquests oo;eaes 

en la sessió d·handbol. Per exemple. les co
bertes dels cotxes poden ser emprades 

com a obstacles, porteries. balises de 

senyalització, etc. Les cambres de les rodes 

dels cotxes, motos o bicicletes. es poden 

fer servir com a tensors per augmentar la 

força dels jugadors. 

Ús '""ropl tIe III/_U I/¡IIIS 
tIe _teriIIls 

Són molts els materials que es troben al 

nostre entorn als quals podem donar un 

ús diferent d'aquell a què anaven desti 

nats. Per exemple, en una escola, el ma

terial disponible habitualment en una clas

se: cadires. taules. pissarres mòbils, es 

poden reutilitzar en una sessió d 'handbol 

com a: balises. porteries, barreres defen

sives. etc. De la mateixa manera, el carro 

de la compra d'un supermercat pot ser 

emprat amb diferents finalitats en aquesta 

mateixa sessi6. 

Aquests materials tenen la caracteristica 

que després de ser usats d'aque~ forma 

a1temativa poden continuar fent els seus 

serveis habituals. 

Existeixen altres mer.es de materials, que 
un principi han estat dissenyats per desen
volupar altres funcions. que poden em

prar -se d'una manera alternativa en la clas

se d'handbol: amb la diferència. amb els es
mentats anteriorment. que generalment 

només es poden usar una vegada: com a 

exemple d'aquest tipus de materials tro

bem la cinta adhesiva per embalar capses, 

que pot servir per a5senyalar camps o zo

nes de joc. 
Com a resum diem que el material alter

natiu que s'utilitza en una sessió d'hand-

fduto<oO filo ,[_ (" ) (ll·}6) 

bol pot provenir de tres fonts: del reci

datge de diferents tipus de materials, de 
l'adaptació del material d 'educació física o 

de la fabricació espedfica com a material 

altematiu. 

Pera què? 
El material alternatiu 
en la sessió d'handbol 

En el punt anterior hem vist la gran varie

tat de materials alternatius que es poden 

utilitzar en una sessió d'handbol. Aquest 

gran nombre de possibilitats en permet 

l'aplicació a aquest esport amb diverses fi 

nalitats i en diferents àmbits (educatiu, re

creatiu, alt rendiment, etc.). En aquest 

apartat tractarem de fonamentar i siste

matitzar els possibles usos del material al

ternatiu en la pràctica de l'handbol. No 

oblidem que. gràcies a la utilització dels 

materials esmentats. podem afavoriria in

terrelació entre àrees curriculars, facilitar 

la variabilitat en les situacions d'apre

nentatge, augmentar i millorar els recur

sos materials, etc. 

El nulterúU IÚlenuJliu en IuIndbol: 
f4CUllD. IlIlnlerrTlDcIó 

11mb a/Ires co,.linguls del CIIrricuJ"m 
d 'edUC4CM foicA 

L'ús de material alternatiu. sobretot del re

lacionat amb material reciclable. permet de 

relacionar el contingut de l'handbol amb al

tres àrees del currículum d'educació física, i 

també amb altres continguts que destaquen 

de forma rellevant en la nostra societat, i 

que per si sols són motiu de tractament 

rnultidisciplinari. com ara és el cas dels le

mes lransversals. Com és sabut, els le

mes tronsversals són aquells continguts 

del curriculum que formen camps, és a dir, 

que guarden determinada relació entre ells 

i que no estan configurats com a àrees. Han 

de ser tractats al llarg de tota l'educació j 

s'aborden des de múltiples àrees, van !ligats 

al coneixement exprés i tenen una reper

cussió fOta de l'aula. Són, fonamentalment, 

de tipus procedimental i actitudinal (Delga

do, 1997). 



El bon ús del material de rebuig, per exem
ple, pot contribuir a conscienciar sobre la 
nece5sitat de controlar l'abusiva acumulació 
de béns de consum, .A.ixr. hom educa 
l'infant perquè mantingui una actitud critica 

davant el setge ~ a què e5 veu 

sotmès pels mitjans de cOl'T'ltricaci6 i per la 
publicitat. 

tenir els primers enlaire sense que caiguin 
mentre e5 realitzen les passade5, s'afavo
rirà, entre altres COSe5, la millora de la visió 
perifèrica. 

Millora del5 rec"r505 malerials 

En nombroses ocasions els educadors es 
D'altra banda, si establim una relació més queixen de falta de material per desenvo-
clàssica entre àrees, els trebaHs manuals o lupar satisfactòriament les seves sessions 
l'expressió plàstica poden relacionar-se 
amb l'àrea d'educació física mitjançant la 

constl\JCció de material alternatiu. que serà 
utilitzat posterionnent pels mateixos alum
nes, Sens dubte això permetrà ona pràctica 
activa de l'alumne, afavorint-ne la participa
ció interessada en més d'una assignatura 
(Mdenghan & GaJIahe, 1984), 

de treball , Sense entrar a valorar-ne les 
causes ni les intencions. és possible, amb 
imaginació, paHiar aquesta prKarietat de 
recursos. És relativament fàcil disposar en 
prou quantitat de tots els elements indis
pensables per plantejar una sessió d'hand
bol: per exemple. podem construir: pilo
tes amb material de baix cost (globus, pa-

mitjans tàctics. Hem escollit desenvolupar 

aquest apartat perquè és relativament nou, 

i r,o gaire usual en handbol, utilitzar material 
altematiu per aconseguir objectius tècni
co-tàctics. També ens na semblat interes
sant aprofundir en un apartat on es combi
ni. dins ~ mateix exercici. material especffic 
amb material alternatiu. 

El material alternaU" 
t:om a e5límullnespecíJlt: 

En determinades ocasions. dintre de l'en
trenament de situacions globals. s'apliquen 
estfmuls que podem considerar ¡nespeci

fICS, perquè no són els que es produeixen 
en una situació de joc. Tarvnateix, aquests 

per. gomaescuma. cinta adhesiva, etc.), estímuls poden afavorir que l'exercici es 

Varillbllltat en 1e5 $ltlUlclons 
d 'aprenentatge 

L·handbol. com a activitat esportiva oberta, 

on el grau d'incertesa pro.ocat en el joc és 

molt gran, requereDc de situacions d"apre

nentatge qJe raài6"I radaptaò6 a er
o.rnstNICies ~ de joc. 8 l'et qJe el mate

rial ~ utilitzem per deseno.'OIupar les nostres 

¡:rlctiques sig..i diferent de l'habitual, atès que 
es tracta de material altematiu, comportarà 
canvis en la situaOO d'aprenentatge que afa

vomn les ar:Iapacioos desitjades. 
A banda d'això, mitjançant la utilització de 
diferents materials es poden crear situa
cions d'ensenyament noves. que facilitin la 
consecució de continguts d'aprenentatge 
essencials en el joc, Per exemple. si prete
nem ensenyar els infants a orientar-se 
ràpidament cap a la porteria, podem acon
seguir-ho utilitzant un recurs didàctic molt 

origina!: · un corro de lo compro de su
permerco'· com a porteria: l'ús d'aquest 
material tan particular, permetrà que la 11-
nia de meta vanï de lloc contínuament. i 
obligarà els jugadors a constants adapta
cions. 
De la mateixa maner.I, la possibilitat 
d'utilitzar alhora material alternatiu i mate
rial habitual afavoreix la creació de situa
cions d'aprenentatge amb una més gran 
complexitat. Per exemple, si per millorar la 
passada s'utiitzen globus i pilotes, i cal man-

porteries amb diferents materials de re
buig(palsde fregar. tubs de PVC. etc.): p0-

dem senyalitzar camps amb diversos ele
ments (cintes adhesive5 de les que usen els 
pintors o la gent del teatre, guix. etc.). De 
la mateixa manera, és possible disposar 
fàcilment de material auxiliar que permeti 
desenvolupar més còmodament la pràcti
ca docent: en aquest cas, per exemple, és 
senzill obtenir jalons o balises de senyalit
zació mitjançant I"aprofltament d'ampolles, 
pals, capses, o deixalles de característiques 
semblants. 

En ~ cas, mitjançant l'ús d"ac,JeSta 

mena d'elements es col'labora a destruir la 
(reença que per a la pràctica d'activitats fisi
coesportives és imprescindible efectuar des
peses de diners en dements i instaHacions, 
creença que esdevé, moltes vegades, l'ex
cusa que ens dispensa de portal'" a terme 

r esforç necessari per trobar -hi solucions: a 
més a més. i complementàriament. es fo. 
menta sovint el mite que ractivitat física va in
defectiblement unida al consum Uardi i Rius. 
1990). 

AIgune5 po:f:flbllltal$ d 'aplicació 
del malerial alternaUu 
en la millora tècnleo·tàcUca de/joc 

Entre els possibles àmbits d'aplicació del 
material alternatiu en la pràctica de l'hand
bol hem triat l'apt"enentatge dels elements i 

realitzi correctament. Amb aquesta mena 
d'estímuls es busca que determinats des

plaçaments ¡ gests s'ajustin en el temps ¡ en 

l'espai a les caracteristiques desitjades. tot 
permetent una transferència positiva a! joc .... 
A la figtn 2 es mostra un ~pIe del que 
acabem de comentar. En un 2x2, els defen
sors parells han de realitzar el marcatge a 
l'oponent quan aquest té la pilota, mentre 
que el company realitzarà la cobertura, 
mantenint alhora un pal a la mà. L'intercanvi 
del pal coincideix amb ~ moment de la pas
sada. La noció d'ajuda defensiva se simplifi+ 

ca inicialment amb la idea de mantenir el pal 
sense que es tombi o, per posar un altre 
exemple, aguantant un globus en sus
pensió. 
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TrebQllor les sltuaclQns 
d 'flprenenllllge tècnko-tòcUc 

en condk/ons de $obreestlmll1od6 

En determinats moments de l'apre

nentatge del jugador cal plantejar treballs 

que wposin l'aparició de diversos estí

muls de forma simultània o altemativa; 

això permet que es produeixi una millor 

adaptaci6 del subjecte a les circums

tàncies canviants del joc. Tothom sap 
q~. al llarg d'un partit d'handbol. tenen 

lloc ocasions específiques en què els juga

dors han de ~pondre correctament a 

l'aparició altema d'estímuls (Antón. 

1990). 

• D'altra banda. amb un tipus d'entre

nament que utilitza elements estressants 

s'aconsegueix assol ir altres objectius, 

com són ara: 
• Evitar la mecanitzaci6 en les situacions 

d'aprenentatge obertes. 

• Adaptar el grau de dificultat al nivell 
d'aptitud del grup, 

• Integrar treballs tècnic:o-tktics amb altres 
factors fonameotals ~ l'entrenament (fi

sics. teòrics, psicològics. ~.). 

• Afavorir l'aprenentatge ~ tasques si
multànies. tot permetent la multiplicitat 
d'objectius. 

• Millorar l'atenció ~~, copsant els 

estímuls rellevants de la tasca. 

• Etc. 

A la figura 3. es pot apreciar un exemple de 

multitasques. En un <lx<l, els defensors NIn 

de tractar de recuperar la pilota i e\'Ítar que 

els pals caiguin a terra, mentre que els ata
cants han de passar la pilota intentant que un 

globus es mantingui tothora en suspenso. 

El molerlal alternatiu com a recurs 
didàctic per afavorir la motivació 
en una sessió d 'entrenament 

Per si sol, l'ús d'un material diferent del que 
s'acostuna a utilitzar habitualment aIs~· 
naments d'handbol, el fa esdevenir atractiu, i 
pel fet d'ablyar·se de la rutina, es transfor· 
ma en un aspecte que afiM:lfeix l'augment 

de la motivaci6. Gràcies a aquestS mètodes 

de treball es pot insistir sobre un mateix 0b

jectiu, sense que hi hagi el perill que es pr0-

dueixi la desídia en els jugadors, ja que és 

possible que el jugador ni tan sols sigui cons· 
cient de la finalitat de la tasca que està realit
zant (Chirosa & Valies, 1996). 

Per acabar, cal esmentar la importància que 

tenen les tosques rep te des del punt de 

vista individual i col'lectiu, per tal de millorar 

l'autoestima i potenciar els aspeaes socialit· 

zadors com ara. la cooperació. la consecu· 

ció de fites en comú, etc. 

ElM...,) f~ , EIQOm (i' l m ·Hl 
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Abstract 

T~ adius/ment O'!he leaching leaming contents in Physical Educa/ien, requires o, a 
rigorous analysis thar permil 10 adjuS! Ihem lo Ihe maximum with rhe educarional 
neros of fhe nudent body. Dve ro file faet that rhe sports initiation. and especia/ly 
rhe coJlecrive sports. they are conrained o, u5ed teiKhing customarily. and thaI rhe 
profeSSC!rship hilS i/ttemp/ro to apprOilch them being based on own experiences or 
various proposa/s. bul in moSI cases withoul a greal sóenlific base, nl'Cella/)' and 
;nd;sp@nSiJble, ;/ llas been apprwcfled an investiga rien srudy in rlle one which have 
inrervened pupils, bors and girIs. of rwo differenr popuJarions, Girona and Madrid in 
order 10 prove and analyze Ille molor and mental componenrs or rhe student body in 
rhe real siruarien or rhe game. 
Thf! Ilyporllesis thar we llave /realed ol proving llave bren, if ex;st differences 
between rhe bors and giris or rhe educa/ional /evels studied in the motor and mental 
so/ution;n the sports initiation, addi/lona/Iy, the differences that they can exist 
belween rhe courses and what distance is verified between lhe sludy ages 10 
apprQiJcll a physical aaivíty rhal imp/ies an initidl !i/ep 10 rhe hourof teaching the 
col/ective sports in lhe classes of PIlysical fduca/Ion. 
TI1ey llave been empleyed three meawre instruments: the fim permits ro analyze tlle 
mental sclution withoul nero of priJCtice emp/oying situalien photographs of rhe real 
game with those which the (.X.Ipils mUSI choose to who ro happen; lhe second is a pass 
test that permits to prove rhe technical dominance /0 use;n a co//ective 5fX)rt; and rhe 
third is a real game situalion thaI permilS to pul in manifesto the reJarionship berween 
the mental behavior and rhe molor of rhe pupil. This real game situa/ion is "the game 
of ten passo (8!/¡zquez, 1986; Torres. 1993). 
TIIe rewlts demonsrrate lhal it do not exisr differences between rhe rwo sexes;n tlle 
study ages. In Ihe case of rhe technical eXKution /ewI, there is a considerable ;fKrease 
with rhe age and it is sligllrly greater in rhe kids that in the giris, In rhe paragraph of 
rhe real game, we f;nd ourse/ves with a great variabi/íty in rhe resu/ts and we can not 
conclude rhar rhere are reJative differefKes fo tlle sex in none ol fhe rhree courses. 
Respect al participarien /evel during rhe game is confirmed Ihalrhe pupils lhal more 
participate are not/1Ie pupils rhan more balls Iese, what p@rmits ro guaranree lhe idea 
ol fhe fiJCt that it is conveni!!nr ro use fhe real game praaice as direct leaming element. 
Finally. rhere is no a high correJation between rhe execution level meawred in IIIe /esl 
of rKhnK:al eXKution and the decision execufion during fhe game. 

Resum 

El procés d'adaptació dels continguts d'ensenyament 

aprenentatge en Educació Física requeretx d'una anà
lisi rigorosa que permeti ajustar-kls a les ne<essitats 

educatives dels alumnes. A causa que la infciaci6 es

portiva, i especialment els esporu col'lectius, són un 

contingut d'ensenyament utilitzat habitualment. i a 

causa també, que el professorat sovint ha intentat 

abordar aquesta pràctica basant-se en experiències 

pròpies o en propostes dive~s (encara que en al

guns casos sense una gran base científica, per altra 

banda ne<:essària i indispensable), hem portat a terme 

un est1..ldi d'investigació on han intervingut alumnes de 

dive~ poblacions de les províncies de Girona i Ma

drid, a fi i efecte de comprovar i analitzar l'ús dels 

com¡x>nents motors i cognitius davant una situació 

real de joc esportiu. 

Les hipòtesis que hem tractat de comprovar han es

tat. d'una banda, si existeixen diferències entre els 

nens i les nenes dels nivel ls educatius estudiats res

pecte a la solució mental i motriu en la iniciació es

portiva: d'altra banda, les diferències que poden 

existir entre diversos cursos (4t. Sè i 6è) respecte al 

nivell d'incidència que té ['execució tècnica i la presa 

de decisions en la iniciació esportiva, així com la re la

ció que existeix entre aquests aspectes en 

l'ensenyament dels esports col'lectius a les classes 

d'Educació Física. 

Per portar a terme l'esmentat estudi s'han utilitzat tres 

instruments de mesura: el primer, permet d'analitzar 

la $dució mental sense ne<essitat de la pràctica: en 

aquest cas s'han emprat fotografies de situacions del 

joc real en les quals els alumnes han d'indicar a qui 

passarien la pik>ta si es trobessin en la situació indica

da; el segon, és una prova de passada que permet 

comprovar el domini tècnic a utilitzar en un esport 

col'lectiu: i el tercer, és una situació real de joc que 

• En~!!r..t>all han coHobont: Carles BaIIan, ~ Gaupo, 
Susama Se"". Sònia Roca.aIv.I i Edo.wdo BeMez. 
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permet fer palesa la relació entre la cendu<

ta mental i el motor de l'alumne, .Aquesta si
tuació real ve definida pel joc de "les 10 pas

sades' (Blàzquez, 1986. Torres, 1993). 

Els resultats demostren que no existeixen 

diferències entre els dos sexes en les edats 

d'estudi. En el cas de la prova del nivell de 

domini tècnic, hi ha un increment aprecia

ble amb l'edat i és lleugerament superior 

en els nois que en les noies. En l'apartat de 

joc real, ens trobem amb una gran variabi 

litat en els resultats i no podem concloure 

que hi hagi diferències re latives al gènere 

en cap dels tres cursos. Respecte al nivell 

de participació durant el joc, es confirma 

que els alumnes que més participen no 

són els que més pilotes perden, cosa que 

permet afermar la idea que és convenient 

utilitzar la pràctica de joc real com a ele

ment d'aprenentatge directe. Finalment. 

no hi ha una alta correlació entre el nivell 

d'execució mesurat amb la prova de pas

sada de domini tècnic i l'execució/decisió 

durant el joc. 

Introducció 

En l'àmbit de l'Educació Física, els esports 

col, lectius tenen la particularitat d'oferir, 

per les seves pròpies característiques, 

grans possibilitats de formació per als 

alumnes, en el cas que s'ofereixin d'acord 

amb els crrteris pedagògics necessaris 

(MEc' 1992), Entre aquests darrers des

taquem, des del punt de vista de l'actitud. 

que prevalgui la cooperació, el caràcter 

mullifuncional, la participació, l'esforç 

personal. etc,; des del punt de vista pro

cedimental i conceptual. la solució dels 

problemes motors plantejats durant 

l'activitat: i des del punt de vista motor, 

l'aplicació i util ització encertada de les dis

tintes habilitats motrius, 

Atès el caràcter pedagògic que ha de tenir 

l'esport en Educació Ffsica, és necessari 

comprendre que cal atendre res necessitats 

i possibilrtats dels alumnes a l'hora de plan

tejar els diferents continguts, de manera 

que, per abordar l'ensenyament dels con

tinguts esmentats sembla imprescindi~e in-

apun" 

tentar conèixer el nivell de desenvolupa

ment motor i mental d'aquests nois i noies 

(Ruiz, 1987). Entre altres dificultats, ens tro

bem amb el fet que no és fàcil saber en quin 

moment evolutiu es troben els alumnes, 

encara que sí que és possi~e realitzar pro

ves que ens en demostrin l'estat motor 

(Malina i Bouchard, 1991. Tanner, 1977. 

Watson i Lowrey, 1977: entre altres), En 

aquestes situacions, la dificultat consisteix 

bàsicament a saber si r esmentat estat es 

correspon amb el nivell de desenvolupa

ment cognitiu dels alumnes per poder pro

posar així activitats on s'interrelacionin els 

dos aspectes, tal com es requereix per a la 

participació en els espCll1S col'lectius (Kon

zag, 1992. Mahlo, 1969. Rigal, 1987. 

5<:hock, 1987). 

Basant-nos en aquests aspectes, algunes 

de les preguntes que s'han plantejat per 

portar a terme aquest estudi són: Hi ha di

ferències, en l'àmbit de la iniciació esporti

va, en el desenvolupament de les formes 

de joc, relacionades amb el gènere? Exis

teix una edat més adequada per començar 

a ensenyar els esports col'lectius en Edu

cació Física? És convenient començar per 

plantejar situacions tàctiques on prevalgui 

la solució mental? l, si és així, quina càrrega 

té aquesta última, i com es relaciona amb 

l'execució tècnica més o menys precisa? 

Coincideixen l'edat de maduració i de 

l'aplicació de les habilitats motrius bàsiques 

(Gallahue i Ozmun, 1995) amb la implan

tació esportiva, (Durand, 1988, Keller, 

1992) i més concretament, dels esports 

col'lectius? I des d'aqut. existeix una corre

lació entre el que els alumnes saben (allò 

que coneixen respecte a aquest tema) i el 

que realment saben fer? Com es pot com

provar, i encara que semblin moltes pre

guntes, totes elles tenen un punt en comú: 

la necessitat de conèixer quan és possible 

introduir una tasca per als alumnes, amb 

les millors garanties de ser assimilada (és a 

dir, amb la possibilitat que l'alumne pugui 

generar nous esquemes de coneixement), 

de manera que procurem evitar presentar 

la iniciació esportiva en moments poc ido

nis segons el nivell de desenvolupament 

dels alumnes, 

Solució mental, execució 
i decisió en el joc real 

La revisió dels estudis que han tractat 

d'analitzar aspectes referits a la solució 

mental de problemes motors en l'àmbit de 

l'Educació Flsica i Esportiva estan centrats 

bàsicament en esportistes experimentats o 
en la comparació d'esportistes novells 

amb altres d'experimentats (Abemethy, 

1991. A1lard i col. 1980. Bootsma, 1991, 

French i Thomas, 1987. Laurent i Thom

son, 1991. Mora i col. 1995, Ripoll, 

1987, Temprada, 1992. Tenenbaum i 

Bar-Eli, 1993), També n'hi ha de centrats 

en l'estudi del temps de reacció en l'esport 

(Abemethy, 1988 i 1989. Abemethy i 

Russell, 1987. Bard i col, 1981. Bard, 

Fleury i Goulet, 1994. Beitel i Kuhlman, 

1992, Gagnon i col .. 1991 i 1992, lsaacs i 

Finch, 1983, Olia, 1995, Roca, 1983, 

5<:hmidt, 1988). En tots els casos, obser

vem que és dificil poder portar a la pràcti

ca, en el context educatiu. les situacions 

que procedeixen dels laboratoris, atès que 

no projecten els seus resultats al nivell de 

desenvolupament dels alumnes en les 

classes d'Educació Fisica i, per tant, no per

meten definir criteris clars sobre el comen

çament de l'ensenyament esportiu. 

D'altra banda, si que és una pràctica habi

tual que s'instrueixi els esportistes, sobretot 

en l'alta competició. fent-los presenciar di

verses figures ovídeos que representen ac

cions distintes del joc, a fi i efecte de com

provar les decisions que prenen mitjançant 

el coneixement declaratiu, i intentar practi
car- les posteriorment en el joc real (Gros

george, 1987). 

Alguns dels models teòrics de l'ense

nyament dels espCll1S col'lectius opten per 

incidir en el component tàctic, més que no 

pas en el tècnic, per taJ d'insistir en la com

prensió de les situacions on després caklrà 

aprendre i aplicar les execucions tècniques 

que s'han de dominar (Bunker i Thorpe, 

1982 i 1983, Chandler. 1996. Devis i Pei

ró, 1992, Doolittle, 1995. Griffin, 1996. 

Mitchell, 1996. Thorpe, Bunker i A1mond, 

1986. Tumer, 1996. Wemer, 1989). Tan

mateix, els resultats de les investigacions no 

avalen de forma definitiva aquest model 



com l'idoni per abordar la iniciació esporti

va. Una proposta alternativa bé podria ser 

aquella que ens permetés de dissenyar una 

situació en la qual els dos aspectes, la tècni

ca i la tàctica (vinculats a l'execució tècnica i 

a la presa de decisions respectivament), pu

guin ser presents de manera simuftània. 

però sempre tenint en compte que ha de 

disminuiria dificultat de les activitats, tant pel 
que fa a l'execució tècnica com a la presa 

de decisions. per evitar que el nombre 
d· errors sigui tan elevat que impedeixi la 

participació dels alumnes (Castej6n, 1995 . 

Castej6n i lópez. 1997. French i col. 

1996a i 1996b. lópez i Castej6n, 1998a i 

I 998b). 

Cal tenir present també que. per entendre 

el procés d'ensenyament-aprenentatge. cal 

situar un punt de partida centrat en la con

cepció constructivista de l'ensenyament i 

de l'aprenentatge que es definetx en els 

programes educatius (Coll. 1992. CoU i 
col.. 1996. Oelval. 1983; entre altres). 

L'alumne ha d·aconseguir uns aprenentat

ges significatius, és a dir. que tinguin sentit 

per a ell: cal. doncs. que siguin comprensi
bles i funcionals (Ausubel, Novak i Hane

sian. 1990. Coll. 1988. Coll i col .. 1996. 

Escaño i Gil de la Sema. 1994). de manera 

que l'alumne que ne<essita aprendre una 

determinada tècnica esportiva entengui per 

què la pot utilitzar. P..quest alumne necessita 

conéixer, doncs, la situació que s'està de

senvolupant en aquest moment. a fi i efecte 
de poder comprendre la prescripció i la di

recció a què pot conduir I"habilitat que do

mina o que pretén dominar. També és co

negut el concepte manifestat per Vygotski 

( 1995) de ·Zona de Desenvolupament 

Proper" segons el qual, cal intentar situar el 

procés d·ensenyament en una zona o "es

pai d'aprenentatge que es troba entre el 
que l'alumne és capaç de fer sol i el que és 

capaç de fer en companyia d'una ajuda ·pri

vilegiada" (professor. company. etc.). Es 

tracta, en definitiva, de definir en quin mo

ment de l'aprenentatge es troben els alum

nes: com s'hi pot incorporar l'ensenyament 

de la iniciació esportiva. i de quina fonna 

¡:x:>rtar-Ia a terme. 

En e ls esports col·lectius. la necessitat tècni
ca. és a dir com fer una determinada habili-

tat. ha de manifestar-se en un context que 

veritablement impliqui l'esmentada ne<es
sitat, i això succeeix en els esdeveniments 

tàctics, és a dir, en allò que cal fer. La dificul

tat rau en e l fet que no és fàcil determinar 
en quin moment es pot incloure en la inicia

ció esportiva i quins paràmetres són els que 

s·han d·atendre. Recolzats en aquests as

pectes, ens trobem amb la necessitat de 

definir des de quina edat es considera op::>r

tú incorporar l'ensenyament tàctic en la ini

ciació esportiva. en les classes d'Educaci6 

Física. i en quina mesura és necessari un 

cert rendiment tècnic o bé aquestcondicio

na ta soIuci6 dels problemes tàctics (T umer 

i Martinek. 1992). 
En la tàctica dels esports col·lectius, una 

correcta percepci6 proporcionarà una ade

quada interpretació i una selecció de la res

posta que es traduirà en una execució més 
o menys convenient en correspondència 

amb les circumstàncies de l'entom (Riera. 

1989. Ruiz. 1994). P..quests tres aspectes, 

percepció, decisió i execució. se succeei
xen en un període de temps extraordinària

ment re<!Lin; a més a mès, cadascun reque

reix una correcta maduració i aprenentatge, 

perquè es pugui establir un domini a nivell 

perceptiu, de presa de decisions i d'e

xecuci6. A causa d·aquesta dificultat, és 

complicat. en molts casos, poder abordar 

cada aspecte separadament, de manera 

que la percepció correcta i la decisió són in

ferides per I"execució realitzada, però 

aquesta, paral·lelament. es veu condiciona

da per la coordinaci6 neuromuscular. 

Entre les diferents possibilitats d'organit
zació del procés d·ensenyament. n·hi ha 

una que es basa en la idea d·a·lllar els dife

rents components que intervenen en el 

procés esmentat. de manera que pugui es

tudiar-se la decisió sense haver de recórrer 

a I"execució (i a la inversa. que pugui mesu
rar -se l'execució sense necessitat que la de

cisió hi tingui un pes específic suficient) (Ri

poll. 1987). O·aquesta fanna, s·analitza 

cada aspecte separadament i s'intenta des

xifrar si les persones prenen decisions en

certades i executen les accions adequada

ment (dins uns límits precisos). També cal 

que es pugui observar si s'esdevé el mateix 

en ser traslladades a la situació real de joc 

(Rink, French i T¡eerdsma. 1996). Alesho

res es podrà correlacionar i intentar dirigir la 
nostra atenció vers allò que es considera 

com a més rellevant en el moment de plan

tejar el procés d'ensenyament aprenentat

ge dels esports col·lectius en Educació Fí

sica. 
Per poder arribar a condusions accepta

bles, s·ha posat en pràctica una investigació 

en la quaJ s·han ptantejat tres tipus de pro

ves a un conjunt d'alumnes d'Educació 

Primària. Per un costat, s'ha comprovat qui

nes decisions prendrien davant unes foto

grafies que mostren una situació real de joc: 
se·ls demana que seleccionin i que indiquin 

a quin dels diferents companys fotografiats i 

que pertanyen al seu equip, passarien la pi
lota. Després, se n'ha mesurat l'execució 

en un test de passada estandarditzada 

(Strand i Wilson, 1993) i, posteriorment, 

s·ha comprovat com es desempalleguen en 

la situació real de joc. en aquest cas. en el 

joc de "les 10 passades". 

Disseny t metodologia 

L·objectiu principal s'adreça a comprovar 

en quin moment es pot plantejar l'en

senyament de la tàctica en la iniciació es

portiva dins les dasses d·Educaci6 Física. 

Pretenem també conètxercom influeixen la 

decisi6 i l·execuci6 en els nivells de joc 

pràctic de ¡"alumne i com varia el coneixe

ment de l'alumne en les diferents edats. 

Per fer-ho. hem escollit cinc fotografies que 

serviran per comprovar el tipus de decisió 
que trien els subjectes (sense intervenir en 

I·execució). mitjançant el coneixement de

claratiu. i que suposa la solució mental d'un 

problema motor, a partir de cinc situacions 

típiques del joc de "les 10 passades". en el 

qual es troben 10 alumnes. un amb posses

sió de la pilota més els seus quatre com

panys que la volen rebre, i cinc contraris que 

intenten interceptar la passada. Els com

panys i companyes re<:eptors s'han identifi

cat amb un número, segons quina sigui la 

seva situació en el terreny de joc. Així. ~ 

possibles passades corresponen als núme
ros I. 2. 3 i 4 segons quin receptor sigui es

collit. començant a contabilitzar pel marge 

apunts .'j!) 



/11 

Fotografia 1 2 3 4 5 

Jugadorla 3 4 4 3 1 

r"u/iI I . FoIografo I romfJII"yl" ",/Ib' siluaI IN' " Ff!" 

b~ {¿¡ passada segons COi/~ deis ~LJ. 

esquerra de la foI:o i acabant pel marge dret. 

Com pot apreciarse, els possibles receptors 

estan marcats amb un cercle, Es demana a 
cadascun dels participants en el test que 
identifiqui quin dels jugadors que estan as

senyalats passaria la pilota ai ell fos el posseí
doc. 
Aquestes fotografies han estat convenient
ment validades per persones que ensenyen 
i practiquen aquest tipus de jocs (r=0.98). 
les eleccions validades a les fotografies són 

les que s'expr~n a la taula l, 
Amés a més, s'ha utilitzat el test de passada 

descrit per Strand i Wilson (1993), que té 

no manipulada. En el primer cas, la variable 
independent és la presentació de fotogra
fIeS als alurwIes, perquè decideIXin a qUin 

dels diferents companys que es mostren a 
la imatge passarien la pilota. l'alumne selec

ciona un company/companya que té assig
nat una puntuació. Aquesta acció es realit
za, com ja hem vist, amb cinc fotografies en 
cinc situacions del joc diferents. 
En el segon cas, s'utilitza un test de passada 

(Strand i Wilson, 1993) amb el qual es pre
t@n mesurar la precisió en l'execució de la 

passada amb dues mans. Aquest test té un 
sistema de puntuació amb què s'acon-

una fiabilitat de r=0.9O, per mesurar segueix mesurar quin alumne aconsegueix 
l'execució de la passada en les edats millor resu~t 
d'Edl.lCació Primària. I, finalment. s'han si- En el tercer cas. cada grup d'alumnes és di , 
tuat els mateixos alumnes per realitzar el 
joc de les 10 passades, i s'han observat les 

situacions següents; bona passada, passada 

dolenta per decisió el'l'ÒÑa, passada dolen

ta per execució errònia; també s'ha tingut 
en compte el temps emprat per realitzar 
l'acció de passar la pilota. 

Hi¡ffltesl 

les difef"ències en el coneixement declara

tiu, l'execució de la passada i les decisions en 
la situació real del joc no tenen relació amb 

el gènere en les edats que estem estudiant. 

Els alumnes que tenen un coneixement 

vidrr:, a l'atzar, en dos grups de cinc jugadors 
que juguen a "les 10 passades" ck,¡rant S mi
nuts, Es prenen les dades amb un full de re
g¡stre (Castej6n i col .. 1997), i es mesuren 
les intervencions encertades i les errònies 

pel que fa a les passades que fan bé i les de
cisions que prenen per dur-les a terme. 

Mostra 

la població escollida, tal com hem comen
tat. són estudiants de 4t, Sè i 6è d'Educació 
Primària de nuclis de dues prcwincies distin
tes, Girona i Madrid. Els centres on es vo
ben aquestsalUrTV'les s'han triata l'atzar i, de 

declaratiu respecte a diferents situacions la mateixa manera, els alumnes que han 
observades en fotografies són els que en la participat en l'estudi també han estat elegits 
situació real de joc prenen decisions en- a l'atzar entre ets C1.Jr50S indicats. El total 
certades, 

Els alumnes que tenen un nivell més alt de 
participació durant el joc no ofereixen pas 
un nombre més gran d' errors que els alum
nes que hi partiopen menys, 
Els alumnes que tenen lI"'Ia puntuaci6 més 

alta en el test de passada. tenen més possibi
litats de resoldre els problemes moten que 

es produeixen durant la situació real de joc. 

YarlQbles 

Aquesta investigació consta de tres parts, i a 

cadascuna hi ha variables que són manipu

lades pels investigadors, com ara és el cas 
de la utilització de les fotografIeS, mentre 
que d'altres són mesurades en lI"'Ia situació 

d'alumnes que han participat en la investiga
ció és de 138, dels quals 70 són nois (SO,7 
%) i 68 són noies (49.3 %), repartits en ~s 
edats que podem observar a la taula 2, 

Procediment 

la realització del veball comença amb els 
alumnes de 6è d'Educació Primària, esco

llits de 10 en 10 a l'atzar. i mantenint el 
mateix nombre de nois i noies a cada grup. 
Comern;a l'ac.1ivitat explicant als alumnes 
què han de fer en primer lloc, és a dir, la 

seqUència de fotografies. A cada alumne, 
separadament, en presència d'un investi

gador i sense cap tipus d'interferències 
amb altres companys o companyes del seu 



grup, ti @s mostrada la sèrie de cinc foto

grafi~ amb cinc situacions distint~ del joc 
de "tes I O passades', se li indica qui és ~II o 

~lIa a la fotografia i se li demana qu~ tni a 

qui passaria la pilota de la resta d~ com

panys que hi ha a la fotografia marcats amb 

un c~rcl~; els no marcats amb un cercle 

són jugadors oponents. S'anota el com

pany a qui diu que passaria la pilota i ~ 

pren nota del t~mps que ha. trigat a ~labo

rat la seva resposta. 

En segon lloc. s'explica el test de passada.. 

En el mateix ordre que en el punt anterior. 

cada alumne ~e(uta el test i es pren nota 

de la puntuació obtinguda; tots els alumnes 

repeteixen dues vegades la prova. 

En terter i últim lloc, i tan bon punt tots els 

a1urmes han realitzat les dues proves ante

riors. s'explica en què consisteix el joc. se'ls 

pregtM1ta si tenen dubtes respecte al seu de

senvokJpament i es ¡x>sa en priIctica dtnnt 

cnc rrW1uts. ~ apartat es grava en video 
per poder dur a terme adequadament, i "a 
posteriori", l'obtenció de les dades. 

El joc de "les 10 passades" consisteix en 

què un equip ha d'aconseguir fer deu pas

sades seguides entre tots els seus jugadors 

sense que es vegi interceptat pels contraris 

i sense perdre la possessió de la pilota a 

causa d'alguna infracció. les regles són 
senzill6: ralumn~ no pot desptaçar-se 

mentre tingui el baló a les mans, però sí 
que pot pivotar amb un sol peu; no pot 

botar la pilota, solament es passa amb les 

mans, la pilota no pot caure a terra i cal 

mantenir-se dins e ls límits del camp. 

l'equip contrari ha de prendre la pilota o 

b@ interceptar-la. sempre utilitzant les 

mans i no poden tocar un contrari amb pi

lota o sense. l 'equip que aconsegueix deu 

passades seguides sense que perdi la pos

sessió del baló aconsegueix un punt. Cada 

xegada que canvia la possessió es comen

ça a comptar des de O. 

Insl,."menls 
de recolltda de dades 

Les cinc fotografies que es fan servir en 

aque~t estudi han estat sele<cionades 
prèviament d'un total de 24 obMgudes. en 

el joc de "les 10 passades" que duu a terme 

CURS GIRONA I .... 59) ~1O ( ... 7' ) 

4.· (38 alumnes. ,,:10.5 '1"1)'1) 10 nois I 9 noies 9 nois I lO i"'Oies 

5.· (50 ¡¡Iumnes. x: l1 .2 anys) l O noi. I 10 noies 15 nois I 15 noies 

6.' (50 alumnes. ,,:12.4 anys) " nois I 9 noies IS nois I 15 noies 

TOTAL ( 138 ~lumn .. ) 31 nol . 128 noies 39 noi. ¡ 40 noies 

T.NIiI2. ¡.;_bre. IIOU IIIQin qw INI" llIIm;"I"f m I~¡ i ili ....... ubkttri6 n CfIIItt nm . ·tJ/IQIrló 
",,,ria 

un grup de 10 alumnes. dividits en dos 

grups de cinc i amb el mateix nombre de 

nois que de noies. d'un col'legi elegit a 

t'atzar i diferent dels que han participat en 

aquest estudi. l~ fotografi~ són validades 

per expeftS amb un resultat per a aquest 

instrument de r=0.98. A la pràctica. els 
alumnes elegeixen el cor-npaoy a qui han de 
fer la passada: a cadascun d'aquests com

panys se li atorga un valor ordinal entre I i 

4. Quan l'alumne/a que té la fotografia da

vant assenyala a quin companyia passaria ta 
pilota, se li anota el número que té assignat. 

El test de passada es realitza segons la pro

posta de Stand i WiISOl'l (1993) i consisteix a 

llançar el baló contra una paret, que es tro

ba a una distància de cinc metres, i encertar 

uns quadrats dibuIXats en la superlicie ~

mentada que serveixen de diana_ La pun

tuació és de dos punts si encerta dins el 

quadre, un punt si encerta en la línia del 

quadre i zero punts si no encerta en cap de 

les dues zones anteriors. El màxim de pun

tuaoo possible és de 24. 

En el joc de "les 10 passades", finalment 

es prenen les dades observant el vídeo de 

l'activitat. Mitjançant un full de registre 

(Castej6n i col.. 1997) es comprova la 

qualitat de les passades, de tal manera 

que s'estableixen categories, segons com 

siguin considerades: amb decisi6 dolenta 

i mal executades = I; amb bona decisió i 

mal executades = 2; amb decisi6 encer

tada i ben executades:: 3. Perquè una 

decisi6 sigui considerada encertada es 

comprova que l'alumne o alumna en pos

sessió del baló tria per passar-li la pilota 

un jugador que es troba desmarcat o amb 

totes les possibilitats de rebre la passada 

sense que un contrari la pugui intercep

tar; l'execució encertada és una passada. 

amb una o dues mans. que té similitud 

amb el patrÓ de passada. segons e ls estu

dis fets sobre aquest tema (Wickstrom, 

1990). ts a dir, es puntua amb un I si 

l'alumne o alumna escull un company o 

companya que està mal situat per rebre el 

baló (que està marcat, per exemple,) i si, 

a més a més. efectua una passada no 

apropiada (com ara d'esquena o rodolant 

per terra , quan la cosa normal és una pas

sada recta amb una o dues mans); el valor 

2 indica que l'a lumne o alumna s'orienta 

cap a un company o companya que pot 

rebre la passada, però l'executa mala

ment, com en el cas anterior: mentre que 

un valor de 3 seti la passada que efectua 

un alumne o alumna amb una o dues 

mans i mentre està cJarament orientat cap 

al qui ha de rebre, que ~s troba lliure de 

marcatge. Aquestes puntuacions s'han va

lidat entre els observadors per evitar 

errors d'interpretaci6 (r - 0.90). 

Anàlisi de les dades 

Les hipòtesis de partida, i en atenció a les 

dades, ens condueixen a realitzar un estudi 

descriptR.¡ . En primer lloc. comprovarem si 

existeixen diferències entre els sexes i entre 

els diversos cursos i, en segon lloc, com

provarem si existeixen diferènci~ de nivell 

a cada CUr5. En resum. les diferències inter

grup i intragrup. 

Començant per l'elecció a través de les r0-

tografies. on es tracta de comprovar la solu

ció mental al problema motor d'escollif" a 

qui passar, el còmput. total assenyala que la 



meitat o menys de la meitat dels alumnes i 

les alumnes trien correctament el jugador a 

qui passar. És a dir. els valors no són prou 

a~ per constatar que tenen una idea molt 

precisa de la passada correcta durant 

I"observació (sense necessitat d'haver 

d'executar I·acció esmentada). Les diferè

ncies entre sexes no arriben a un percen

tatge significatiu. i aplicant !"índex de corre

lació a aquestes variables nominals, s'obté 

un r=0.39. A la taula 3 se·n poden com

provar els resuttats. 

Una possible expl icació d'aquests valors 

tan baixos és que els alumnes no troben 

diferències entre els companys i compan

yes que poden rebre millor, sigui per una 

col·locació adequada, o sigui perquè estan 

FOlo , , , • , 
Alumnes. 35 " 29 " 25 
n .. 70 

Alumnes, 33 " " " 33 
n=68 

Til/lla J. {I,.«I" n¡rr,,·w ell Iii s,Juri'; 111<"11/111 (I<·ls 

l/ois f 1I0;,'S ,I" ¡,,'S I"IIrrot. 
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lliures de marcatge. És a dir, des del punt 

de vista de la representació del joc, els 

alumnes no trien correctament perquè no 

semblen capaços de fer-se una idea exacta 

de la persona a qui han de passar o poden 

passar la pilota sense perdre-la quan es 

troben observant el joc en viu, però no 

pradicant-Io. 

Les diferències entre cursos. que es com

proven a la taula 4. ens indiquen que exis

teix una gran desigualtat. Encara que gai

rebé no hi ha discrepància entre els sexes 

d ins cada grup. hem de ressaltar que a 4t 

curs, els valors. excepte a la fotografia 3 

per als nois i a les fotografies l , 3 i S per a 

les no ies, són molt baixos: remarquem el 

cas de la fotografia 2. on només s'arriba a 

un 21 % en tots dos casos. Igualment, a la 

fotografia 4, la resposta correda de les 

noies tot just arriba al 10.5 %. Es pot dir 

que. a 4t curs. l'elecció a través de la foto

grafia per aconseguir passar a la persona 

millor situada no suposa una dada relle

vant, i ens priva d·aflrmar que els alumnes 

i les alumnes sàpiguen concentrar la seva 

atenció a buscar i comprovar qui està mi

llor situat per fer-li arribar una passada en

certada. Tant a 5è com a 6è curs, els va-

FOTOGAAI'JI!I 

, • • 
" Nois . Il · 19 6{31.5%) 4 (21%) 11 (57.9"4) 7(36.6%) 6(42.1 %) 

Noies. Il. 19 10 {52.6%1 4 (21%) 9 (47.3%) 2 (lo.s%) 9 (~7.3%) 

" Nois. 11.25 13 (52%) 11 (44%) 7 (26%) 15(60%) 10 (40%) 

Noies. n. 25 13 (52%) 9(36%) 10 (~O%) 18(12%) 19 (76'1(0) .. Nois. n · 26 15{61.5%) 6(23%) 11 (42.3%) 9(34.6%) 7 (26.9"4) 

Noies. n ~ 24 10{41 .6%) 9(31.5%) 9 (37.5%) 8(33.3%) 5 (20.8% ) 

1"11111" oi \·",,,b,,· " ·IIlmll/IfS quI' fall "","("("Iu ,1<1 "J"'!"II(I· l/ m¡lIur ¡illml illl'SfUIOKr<ifl,.s. 

En .. n. 

~. ,-, o. 9·12 

Nois (n:70) 6 (8.6%) 19(27.1 %1 45 (64.3%) 

Noies (nESa) 6(8.8%) 25 (36.3%) 36 (52.9%) 

T,ml" S. '\"oIllOr"" ·"lmNlI<'1 f ""C"'I<I''' ¡li l'ml·1l "" !Ii/;S'''/{< li li, !"m'l (1'1., ml"riC.'.'I"" IIçr"I"'¡'· ,¡., 'I,mlr<' .'" 

'1""'''') 

apon" 

lors són lleugerament superiors però hi 

ha una gran variabi litat: per exemple. a la 

fotografia 3 aconsegueixen triar millor els 

alumnes. nois i noies. de 4t curs que els 

de 5è i 6è: o el cas de la fotografia 4, que 

incrementa el valor d'elecció fins al doble 

a Sè curs i davalla una altra vegada a 6è. 
També es comprova que la fotografia nú

mero S és pitjor triada a 6è que als altres 

dos cursos. Cal ressaltar. igualment. el va

lor molt baix de la fotografia S en les noies 

i nois de 6è. així com el de la fotografia 2 a 

tots dos grups. No apareix encara prou 

discriminació com per afirmar categòrica

ment que els alumnes i les alumnes acon

segueixen posar atenció a la persona mi

llor situada, però els valors permeten afir

mar que ja hi ha una certa solució mental 

sense pràctica (fins i tot es pot comprovar 

que la diferència afavoreix els nois i noies 

de 5è curs, i més encara les noies 

d'aquest curs). Els índexs de correlació 

per a cada grup i sexe també són relat iva

ment baixos, entre r=0.58 i r=0.12. 

El segon instrument uti litzat (el test de 

passada) ens permet comprovar el nivell 

d 'execució dels alumnes i les alumnes. És 

una prova senzilla però que discrimina 

prou per a poder conèixer el grau assolit. 

AI contrari del cas anterior, els resultats 

globals ens indiquen algunes diferències. 

Respede a la puntuació més alta, els 

alumnes avantatgen lleugerament les 

alumnes, atès que la màxima puntuació 

(és a dir, aconseguir 12 dianes) l'acon

segueixen 19 nois i 13 noies. Agrupats 

aquests valors en intervals, al tram més alt 

(aconseguir entre 9 i 12 dianes), compro

vem que els alumnes avantatgen clara

ment les alumnes: al valor baix la puntua

ció és gairebé igual, i al tram intermedi 

són les noies les que avantatgen els nois. 

És a dir. i en resum. I"execució de la passa

da afavoreix els nois. A la taula S podem 

comprovar els valors de la variable que fa 

referència a la tècnica de passada al test 

estandarditzat. 

Vegem a continuació aquests valors sepa

rats per cursos i comprovarem les diferèn

cies que corresponen a les edats dels alum

nes. A 4t curs. les puntuacions són sem

blants a les dades generals de tots els cur-



sos, és a dir, els nois puntuen millor que les 

noies: un nombre més gran d'alumnes 

masculins assoleix el tram alt de l'ÏI1terval, 

També en el Sè C\.II'S la situació és smilar, 

101. i que les noies escurcen diferblcies: en· 

cara, però, el nombre de nois és més gran 

que el de noies a l'ÏI1terva! de puntua06 alta, 
A 6è cu~ és 00 la situao6 és g¡urebé la ma

teixa a l'interval de puntuació alta, cosa que 

ens permet afirmar que l'execució tècnica 

és més deteilT'linant a 4t i 5@, però que no 

té la mateixa importància a 6è curs, com es 

pot veure a la taula 6, També és normal 

que en tenir una puntuació alta des de 4t. 

els alumnes es troben més limitats per pro

gressar, mentre que les alumnes si que po

den fer-ho, atés que disposen d'un marge 

de millora més ampli, 

La següent dada a analitzar és la situació 

del joc de "les 10 passades", on es mani

festen les de<isions i execucions en una si 

tuació de pràctica real i definitNa. Com en 

el cas anteflOf, passarem primer per les 

dades generals de tots els grups I després 
pels específics de cada curs, A grans trets, 

la decisi6 dels alumnes te~ix a ~r cor

recta. i és en l'execucIÓ on trobem més 

errades en el conjunt dels alumnes, encara 

que en termes absoluts el nombre d'en· 

certs, tant en la declsi6 com en l'execució, 

és relativament baix, Per gènere, les dades 

proporcionen algunes diferències. Aixl, a 

4t curs amb el valor I (error en la decisió i 

error en l'ex&ucl6) trobem 5 nois i 

3 noies, perÒ en els valors 2 (error en 

l'execuci6 i correcta decisió) i 3 (encert en 

la decisi6 I en l'execuci6), els valors s6n 

molt semblants, tal com es pot veure a la 

taula 7. A 5@ cu~, quant al valor I tots dos 

sexes disminueixen el percentatge, men

tre que es toma a Incrementar a 6è curs, 

Pel que fa al valor 2, són les noies de Sè 
cu~ les que obtenen la mil lora més desta

cada, I es mantenen a 6é: en C3JW1. són els 

nois de 6è curs els qui augmenten els seus 

valors de forma notable, Finalment. els va

lors de decisió i execució correcta es man

tenen molt semblants als tres cursos, en

cara que es nota una certa regressió entre 

les noies de 6è curs. 

Una dada que hem volgut ressaltar és el 

de les passades perdudes i el de passades 

totals que efectua cada alumne. Aquestes 

dades ens permeten de comprovar el 

nombre d'errors totals que s'esdevenen 

durant la pràctica real del joc. Així. pel que 

fa a les pèrdues de pilota, comprovem 

que les errades són força baixes, és a dir 

que, dels 138 alumnes, un 78 % sola
ment perd la pilota corn a molt 2 vegades, 

i la pèrdua màxima és de 8 vegades du

rant el joc, cosa que passa amb dos alum

nes, Entre sexes, les diferències en les 

pèrdues no són favorables ni als nois ni a 

les noies, atès que el percentatge és d'un 

50,7 % per als nois i un 49.3 % per a les 

noies. Pel que fa al nombre de passades 

que realitza cada alumne, ens trobem 

que, de mitjana, s'efectuen entre 4 i 13 

passades, cosa que representa un 60 % 
de les passades durant el joc. Natural

ment, tots els alumnes i les alumnes rea

litzen pel cap baix I passada, mentre que 

~ - •• 

el màxim nombr~ de passades que acoo

segueix fer un únic alumne són 24, que en 

lots dos casos suposa menys d'un I %. 
les noies executen algunes passades 

menys, però la diferència és mínima, amb 

un 2 % a favor dels nois; així i tot. cal 

ressaltar que el nombre passades que 

real itz~n els alumnes és més alt. amb va

lors que es troben entre 8 ¡ 12, mentre 

que en ~s noi~s ~s concentren entre 

6 i 9. 

les diferències entre els cursos també les 

tractarem en aquests dos aspectes: d'una 

banda, !es pèrdues de pilota, i d'una altra, el 

nombre de passades durant el JOC, A 4t C\Jrs 

hi ha 5 nois i 4 noies que mai no perden una 

passada (això suposa un 23.7 %): la resta 

d'alumnes perden passades entre una i 

quatre vegades: els valors corresponents al 

grup majoritari d'alumnes es troben entre 

una i dues pèrdues ( I O nois i I I noies per· 

~ 

w ." .. Nois (n> l51) 3 (16'!101 ' (21 '!10 1 12 (63%1 

Noin(n>19) 2 (11 '!101 9 (' 1'110 1 8 (' 2'!10) .. _ fn>2SI 1 (' %1 8 (32"41 16 (6oI '!Io) 

Noies (n>251 311 2"110) 9 (36'41 13 (52"110) .. Nois (n>261 2(8%1 1 (21'41 11 (65'4) 

Noies (n>2') 1 ('%1 8(33%1 15(63%) 

Taula 6. E1I(:l'rts per CUT$Q.¡ en III pro,.., de fJIl$$lIdlllllll fXtrrl PN/n ''''111 ,milIS per Iai d, romprol"ll' la execudó 
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Nois (n> 19) 5(26.3%) 7 (3U%) 18 (95%1 .. 
Noin (n- I9) 3 (15, 1'110) 8 ('2, ' %) III (95'!101 

Nois (na25) 5 (20'1'0) 10(' 0%) 25 (1 00%) .. 
_ (n- 25) 3 (12'%) 15 (150% ) 2' (96%) 

_ (n>26) 7 (2&.9'!1o) 1&(" ,5'4) 2S (96,1%' .. 
_ (na2') 9 (31,5%) ,. (58,3%1 22 (91.6%' 

Tu/ll 7. ,,'oml1n de " ols ¡ Noies dtls Irts nt'lOS qlle PM"/Mf'N e N els "illOTS IIS/IM/J M "joc de -les 10 

/JlI#lIdes - (1-dN:isi6 I ",,,/11 r~«IIs16, 2-d«1s/6 eN"rladll/ "'1'111 t:ren¡d6; J-d«:isi6 I e.ucllri6 f'Nctr
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les noies és més reduida. L'index de corre

lació entre passades executades i perdudes 

és relativament baix, r=0.36 (que és un xic 
inferior al de 4t d'EP). cosa que no permet 

d'afirmar que els alumnes que ran més pas

sades tendeixin a ser els que més passades 
pe""",. 

L·últimgrup és el de 6èd'EP. icom en el cas 

anterior, pel que fa a les pilotes perdudes 

r .. ulII 8. l'iJoIn pmludes pfts MIs f nofa de 4/ dV' du,.,,,,/ rf }oc • -In 10 /Jt'SS"dD- (".38). trobem que el percentatge de passades 
sense nombre d'errors és inferior al dels 

dos cursos anteriors, el 20 96, i com passa

va a 4t curs, el nombre d·a1umnes. nois i 

'~M" """-

5 (2'" noo.: 3 In _li 13.2 

13 (4 ... noli: Q In IIOÏM;) ~., 

6 (3 ... noot: 3 In noonl 15.7 

7 (6'" noiI. I In noIft) IS.4 

. ( . ... noot¡ 10.4 

3(31n ...... 1 '.' 
T4fMIoI.lt ~". ~ qw V«tw>t m Ilhmrnn 
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den la passada entre una i dues vegades). 

com es pot comprovar a la taula 8. 
Respecte al gènere, cal indicar que excepte 

a rapartat de dos i tres pilotes perdudes, els 

nois sempre perden més balons que les 

noies. A la taula següent. la numero 9, com

provarem el nombre de passades totals 

que efectuen durant el joc. Com s'hi pot 

observar, les diferències no s6ngaire signifi
catives, tatvnateix, però. les noies aparei

xen a la freqüència de més nombre de pas

sades i. si ho comparem amb la taula 
d'errades, les noies mostren resultats més 

favorables. Si creuem les dades entre pas
sades realitzades i perdudes, hom observa 

que un grup comença a perdre balons a 

partir que fa 4 passades o més. i és entre 4 i 

7 quan es produeixen més pèrdues. 

L 'índex de correlació entre passades efec

tuades i perdudes és de r=0,42, cosa que 

indica que, en pril""lCip4, és poc prudent pen

sar que els alumnes i les alumnes que fan 

més passades són també els que més pilo
tes perden. 

Pel que fa a 5è d·EducaclÓ Primària, 

s'ofereixen les dades de la taula 10. Com 
en el cas anterior. començarem per com· 

provar el nombre de passades perdudes 

durant el joc: observem que el percentatge 

és semblant. amb un 24 96. però el nombre 

majoritari de pèfdues és d'una. i així s'arriba 

al 42 96, cosa que millora significativament 

la dada del 4t curs antenor: tarvnateix. 

veiem també que un alumne i una alumna 

arriben a les 8 pèrdues durant el joc. 
Pel que fa a les passades efectuades, a la 
taula II comprovem que les dades indi

quen que els nois realitzen més passades 
durant el joc. mentre que la participació de 

noies, que no cometen cap errada en la 

passada és de I O: la resta es mou entre I i 4 

passades perdudes durant el joc: el grup 

majoritari se situa en una sola pèrdua. com 

es pot veure a la taula 12. El nombre de 

noies en el valor d'un únic error és més pe

tit que el de nois. 

L'apartat següent (taula 13), correspon al 

nombre de passades efectuades durant el 

joc i comprovem que les dades segueixen 

la tendència anterior: hi ha més noies que 

realitzen menys passades que nois. encara 

que en una de les franges més altes (13-16 
passades) s'igualen. Pel que fa a l'Index de 

correlació es comprova que la dada és de 
r=0.33 semblant a raconseguit a Sé d'EP. 

Com és lògic. hem de correlacionar els tres 

aspectes per comprcwar si els alumnes i les 

alumnes tenen valors semblants o, en tot 

cas. com varien aquests valors entre els tres 

apartats que estem observant. Comença

rem per correlacionar les dades dels alum

nes i les alumnes de 6è curs en els tres 

apartats: solució mental, prova de passada i 

joc de "les 10 passades". per comprovar-ne 

les di!erèl""lCies. Les dades obtingudes indi

quen que el nivell de correlació és relativa

ment baix, sense arribar a valors alts, tret de 

casos molt particulars. En relació amb les 

fOfografle$, es comprova que els valors es 

troben entre r=-O.3 entre la lOI:ografia J i 

la fotografia 2. i r=0.21 entre les fotografies 
4 i 5. Com es pot apre<:iar. els valors no s6n 

gaire alts i es pot dir que no tenen una rela

ció signifi<ativa. Respecte a les fotografies i la 

puntuació en la pt""ova tècnica de passada a 

la paret. trobem que excepte el valor de 

r=0.3 entre la fotografia 2 i el valot" I (és a 

dir. quan aconsegueix el""lCertar amb la pilo-



ta entre les línies dels rectangles marcats a la 
paret. d'acord amb el test descrit), la resta 

és O o negatiu, amb un ... alor màxim de 
r=-O,27 en el cas de la fotografia 5 amb el 
... alor 2 (és a dir, quan aconsegueix encertar 
el centre de les dianes), Pel que fa a les foto
grafies i el joc real, també trobem \talors 
propers a O o lleugerament negatius, Sí que 
creiem que cal ressaltar, malgrat tot, una 
dada relativa al nombre total de passades i 
la se ... a correlació amb els ... alors atts en la 

pro...a tècnica de tirar a la paret. que arriba a 
un r=O,35: amb el valor I durant el joc real 
(decisió dolenta amb mala execució), amb 

un valor de r= O,46: i amb el vaJor 3 durant 
el joc real (decisió correcta i execució cor
recta durant el joc), que arriba a un r=O,75, 
Finalment, una dada que considerem inte
ressant és la correlació entre el test de pas
sada a la paret. en què es valora l'exeC\Jció 
tècnica i el vaJor 3 obtingut en el joc real, 

per tal de comprovar si una bona execució 
influeix en el component decisió/exeC\Jció 
durant el joc. La correlació que hem obtin

gut per a aquest curs és de r=0.2. cosa que 
ens permet deduir que gairebé no té re

llevància una correcta execució durant un 
test ai1lat i la seva apl icació a la situació de joc 

real. 
A 5è curs, apareix una situació semblant. 

Com en el cas anterior, les dades de corre
lació en les fotografies són properes a O o 
negatives, entre r=O,2 i r=-0,32, Respecte 

al test tècnic amb la paret. també les dades 
es troben entre O i valors negatius. Passa el 
mateix entre les fotografies i el joc reaJ. En 
aquest grup, es constata que la relació entre 

l'apartat de possessió de la pilota i els valors 
del test tècnic són més baixos que en el 
grup anterior, amb un r=O,07. MaJgrat tot, 
en la part de possessió de la pilota i valor I 

en el joc real, es compro...a que r=0.43. 
mentre que amb el valor 3 és de r=O.77. 
En l' úfl:im apartat. si correlacionem el test 
de passada a la paret amb el valor 3 obtingut 
durant el joc, trobem un r=O,I, 
A 4t curs se segueix la mateixa tendència: 
valors propers a O o negatius entre les foto
grafies, la puntuació en la prova tècnica de 

passada a la paret i el joc reaJ . La dada que 
ens interessa ressaltar apareix a la correla
ció entre la possessió del baJó en la situació 

de joc reaJ i el test tècnic, que és de 
r=O,23 , superior. doncs, per a 4t respecte 
a 5è. i lleugerament inferior a 6è. On tro
bem similitud és en la relació entre posses

sió de la pilota i valor I en joc real. amb 
r=0,45. i la relació entre possessió de la pi
lota i vaJor 3 en joc real. amb r=0.71 . La 
dada de correlació entre el test de passada 
a la paret i el valor 3 en el joc real és de 
r=O,15. 

Conclusions 

De totes aquestes dades es ¡xxjen inferir 
una sèrie de qüestions a tenir en compte 
com a elements per a la confi nnació o el re
fús de les hipòtesis d'aquest estudi. Com 
s'ha pogut obsenlar, la nostra intenció és 
comprovar si es confirma que cal incidir 
més en un component de situació real per a 
la iniciació esportiva, per tal d'afermar la 

conveniència de començar amb plans 
tàctics utilitzant ja els elements de domini 
d'habilitats bàsiques, previs a l'esport (Cas
tej6n i López, 1997. López i Castejón, 
1998ai I 998b). És cert que els alumnes, ja 
des de 4t curs, participen de fonna més o 
menys efectiva en el joc real, sense que els 
calgui controlar ¡'execució d'un moviment 
com ara la passada. Fins i tot en aquesta si
tuació real, el component 'correcta execu

ció de la passada" no acaba per ser determi
nant en les dades del nostre estwcli, perquè 
la puntuació és mofi: baixa. Sí que cal res
senyar que hi ha una millora, lleu, que segu
rament té relació amb el nivell de desenvo
lupament motor dels alumnes. 
Els comentaris relatius a les nostres hipòte
sis es troben a\talats pels resultats que s'han 
presentat: tot i aoo, creiem que s'haurien de 
dur a terme més treballs, si no iguals, al
menys amb unes caracteristiques sem
blants, per tal de compro...ar la necessitat de 
la utilització simultània de la tàctica i de la 

tècnica en l'aprenentatge dels esports 
col' lectius en l'etapa d'iniciació: 

• El coneixement declaratiu dels nens i ne· 
nes, sense tenir en compte el seu nivell 
d'execució, tendelx a incrementar-se 
lleugerament amb l'edat en tots dos se-

P_. ,---
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xes; no se'n pot concloure, però. que es 
tracti d'una millora considerable, Segons 
les nostres dades, hauria d'ampliar-se 
l'estudi de manera que es pogués rela
cionar amb altres situacions que pogues

sin confinnar aquesta millora. Observem 
que no hi ha diferències que puguin ser 
derivades del gènere, però sí que, en al
guns casos, hi ha una millor elecció (en
cara que lleu), a càrrec de les noies res
pecte als nois. Potser una possible inter
venció per a futurs estudis (a més a més 
d'ampliar la mostra) seria realitzar aques
tes pro...es a l' inrevés. és a dir, comen
çant pel joc real i posteriorment intro
duint la pro...a de les fotografies. 
Respecte aJ test de la paret per mesurar 
l'execució tècnica. hi ha un increment 
dels resultats apreciable d'acord amb 
l'edat i que és lleugerament superior en 
els nois que en les noies, El nombre 
d'encerts és favorable als nois, i aquest 
valor és més determinant a 4t i 5è que a 
6è. on les diferències entre sexes són mí
nimes (65 %- 63 %), Tot i que la madu
ració pot ser una dada que permeti afir
mar que els alumnes i les alumnes millo-
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ren amb l'edat. cal dir que el test no ne~ 

cessita un nivell de condici6 física elevat 

per ser realitzat, Tanmateix, es podrien 

fer d'altres estudis amb dive~s proves 

de passada semblants a la que hem utilit

zat aquí. 

En l'apartat del joc real ens trobem amb 

una gran variabilitat en els resultats i no 

podem concloure que hi hagi diferències 

relatives al gènere a cap dels tres cursos, 

ja que el valor 3. que indica una correcta 

execuci6 i decisió. gairebé no presenta 

canvis a 4t. 5è i 6è. 

• La correlació obtinguda entre la presa de 

decisions sense execud6. mesurada amb 

les fotografies, i la presa de decisions du· 

rant el joc. ofereix valors propers alO, de 
manera que 1"10 pot afirmar-se que es 

compleixi que els que mil lor esculk!n a 

les fotografies són els que millor trien du

rant la situació de joc real. Com hem as

senyalat al principi, en les tasques amb 

esportistes d·aIt nivell aquesta tècnica 

ofereix avantatges, però ¡x:otser amb els 

alumnes que s'inicien a l'esport calgui es
tudiar-ho més a fons. 

• El mesurament del nivell de participació 

durant el joc confirma que els alumnes 

que més participen durant el joc no són, 
tanmateix, els que més balons perden. 

Nxò ens indica que. segurament. en la 

pràctica educativa es poden utilitzar més 

les situacions de joc real sense perill que 

s'incrementi el nombre d'errades en el 

joc. cosa que permet que els alumnes i 

les alumnes aprenguin gradualment els 

elements tècnics en el seu context real . 

Malgrat tot, hem d'assenyalar que el joc 
utilitzat aquí no és un es¡x:ort en ell ma

teix, sinó un joc que modifica situacions i 

que permet cootrolar circumstàncies 

tàctiques complexes utilitzant, però, 

l'execució de la passada. tal com hem 

avançat en la nostra fonamentació (Cas

tejÓl'1 i López. 1997. López i Castej6n. 

1998a i b). 

• A l'últim punt. quan desitgem comprovar 

si existeix una alta correlació entre el ni

vell d'execució mesurat en el test de pa
ret i la decisió/execvció derivada de la si

tuació de joc, trobem que la correlació 

esmentada no és prou elevada com per a 

determinar que. pel fet de dominar 

l'exerud6 s'acoosegueix un alt rendi

ment en el joc real: ni tan sols que aquest 

domini en el test de passada a la paret im

pl iqui un més gran domini de l'execució 

en la situació real. 
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Abstract

The artide shows how we have carried out an elaboration of the
professional profile of the specialist teacher of P. E. in Primary
Schools, beginning with the application of the method called
"study of aptitudes". According to the work that we present, any
process of revision and/or elaboration of a plan of studies has to
be orientated through the corresponding concretion of the
professional profile that we want to form.

A I'article s'exposa com s'ha portat a terme I'elaboració del perfil

professional del mestre especialista d'educació física a primaria, a

partir de I'aplicació del metode anomenat estudi de competencies.

Segons el treball que es presenta, qualsevol procés de revisió i/o
elaboració d'un pla d'estudis ha d'anar orientat per la corresponent

concreció del perfil professional que es desitja formar.

Presentació

Amb la implantació de la Reforma Educativa i I'aprovació de la

LOGSE. l'Educació Física en l'Etapa d'Educació Primaria, ha estat

objecte d'una important transformació. L'aspecte més transcen

dent que aquest canvi ha suposat, és que s'ha reconegut I'Educació

Física com a area curricular específica i, per tant, aquesta assignatura

ha de ser impartida per un mestre especialista.

Conseqüencia de I'aparició de la figura del mestre especialista

d'educació física, els diferents Centres de formació de professorat

van definir uns Plans d'Estudis que possibilitessin la formació

d'aquests futurs professionals. En aquest context, la Facultat de

Ciencies de l'Educació de la UniversitatAutónoma de Barcelona, de

cara al curs 1996-1997, va iniciar la tasca de revisió d'aquests plans

d'Estudis, vigents des del curs 1992-1993.

De quina manera vam plantejar la revisió deis Plans d'estudi des de

la Titulació d'Educació Física? Aquest treball es va plantejar a partir

de I'elaboració d'un Perfil Professional, entes com el conjunt de

funcions i competencies que ha de tenir elJla mestre/a per a

I'exercici de la seva professió. Les principals característiques que de

terminen un perfil professional són les següents:

• Ha d'estar vinculat amb I'actuació i les competencies professio

nals que el mestre haura d'exercir quan s'incorpori al seu ambit

laboral.

* Competencia és el conjunt d·aetituts. aptituds i coneixements que ha de tenir un

professional per a I'exercici de la seva professió.
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• Cal situar -lo en el seu marc legal corres

ponent. En el nostre cas en el nou marc 

educatiu configurat per la LOGSE. 

• Ha d'ubicar-se en el context social i cultu
ral present i futur. at~t als canvis pre

visibles que poden expervnentar r exer

oci de les professions 

• Ha de contemplar-se en el marc d'una 

formació permal1ent. 

• Finalment, ha de ser un perfil obert i en 
constant revisió. atenent als nous canvis 

que es puguin produir en la professió. 

En aquest article exposo en què consisteix 

el mètode denominat Estudi de Com

petències que serveix per a la definició de 

qualsevol Perfil Professional , i presento els 

resultats de l'aplicació d'aquest mètode a la 

figura del mestre especialista d'Educació 

Fisica a l'educació primària. 

Descripció del mètode 
"Estudi de Competè" ctes n 

El mètode es caracteritza per detectar opi
nions no d'un ampli col·lectiu de professio

nals, sin6 d'un nombre redui\ de persones 

representatives, que es consideren exper

tes en el tema objeae d'estudi. Aquest grup 

elabora un llistat de competències, que han 

d'anar acompanyades d'una breu descrip
ció d'aquestes. 

A continuació l'estudi es desenvolupa a par

tir de tres fases: 

Primera jMe 

En aquesta primera fase , es realitza una 

consulta dirigida a un grup reduTt de per

sones representatives i de reconegut 

prestigi en l'àmbit de treball que es pretén 

estudiar: aquest constitueix el "grup-ex

pen". Els qui en formen part no coneixen 

la identitat de la resta del grup, i tampoc hi 

ha d'haver contacte entre les persones 

consultades. És més, si per casualitat dos 

experts entren en contacte, han d'evitar 

entrar en debat sobre el tema plantejat. 

D'altra banda. la persona consultada pot 

fer tot tipus de consultes a llibres, altres 

professionals, etc. 

AI grup en qUesti6, en primer lloc cadasoJ 

és informat pelXll'lalmenl de l'objectiu del 

projeae. A continuació. cada expert ha de 

definir individualment totes aquelles com

petències que cregui necessàries per al pr0-

fessional que es defineix. 

Segonajase 

Un cop obtingut el llistat de competències 

que ha elaborat el grup-expen, aquestes 

es fan arribar a un segon grup de persones 

més ampli. Aquest grup ~1 reconeix com a 

grup-contrast. a qui es demana que valori 
les competències proposades pel primer 
grup, Així doncs, se'ls presenta la graella 

amb la descripció de cada una de les com

petències professionals l, indMdualment, 

han de fer l'anàlisi ¡ vaIorao6 de les com

petències descrites segons els següents ai
teris: 

o. En primer lloc indicar si la competència 

és o no pertinent per al desert'YOlupa· 

ment professional del mestre especiaista 

en educació fisica. 
b. En segon lloc. si han considefat la com

petència pertinent, l'han de valorar en 
funció de la seva importància relativa 

respecte a la resta de competències 

"""""""'. Més concretament, han de determinar 

el seu valor segons els ndicac:Iofs se

güents: 

l, Poc important 

2. Moderadament important 

3. Important 
4. Molt iTIpoI'tant. 

c. Fnalment, han de seIeccic:Inar les deu 

competències considerades com a més 

importants, i han d'intentar ordenar--les 

de més a meny5 importància. 

Tert:erafase 

A continuació, les dades obtingudes a partir 

de la intervenció del grup-<ontrast, són or

denades i revisades per la pelXll'la o perso
nes responsables de fer l'estudi per tal de 

ser valorades i discutides posteriorment en 

l'única sessió conjunta de treball del grup 

expert, En una reunió es posa en comú el 

llistat de competències obtingudes amb 

l'objectiu de fer-ne una vaJoració global. es

tudiar les que poden resu~r més conflicti

ves. r\!Visar-ne la redacció, així com la 

col'ler@ncia i pertinència al perfil que s'ela

bora. En darrer terme. s'ordenen en funció 

de la ~ importància. 

Procés d 'elaboració 
.rel perfil professional 
del mes/re especialista 
d 'Educació Física 

Un cop descrit el mètode de treball, a con

tinuació exposem com aquest mètode es 

va aplicar per a dissenyar el Perfil del Mestre 

Especialista d'Educació Física. a la nostra Fa

cultat. En primer lloc informarem de les 

persones que van participar com a grup ex

pert i com a grup contrast i, en segon lloc, 

analitza~ les principafs aportacions realitza

des per ambdós col·lectius. 

COmposició del grup expert 

Per a la composició d'aquest grup es van 
seleccionar professionals no únicament de 

l'àmbit de l'educació rlSica, sinó persones 

d'altres àmbits professionals: 

• Coordinador de la Trtulació d'Educació 

Ffsica a la UA8 

• Coordinador de la TItulació d'Educació 

Física de la Universitat de Barcelona 

• VlCedegana d'Ners acadèmics de la Fa
evitat de Ciènoes de l'Educació de la 

UAB. 
• Representant del CoI'legi de Uicenc.ats 

en Educació Fisica. 

• Inspector d'Educació Física del Departa

ment d'Ensenyament 

• Coordinador d'INoE Fonnao6 

• Coordinadora de l'àrea d'Educació Física 
de IlME de Barcelona 

• Professor de la Facultat de Psicologia de 
la UA8. Departament de Psicologia de 

l'Esport 

• Ex director de l'INEFC de Barcelona i 

professor de l'assignatura de Oic\àctic.a de 

l'Educació Física de l'INEFC. 



• Mestre especialista en exercici i Professor
de l'Especialitat d'Edvcaó6 FIsica de la 
UB. 

Composició del grup conlrasl 

El grup-contrast era format per un grup de 

mestres d'educació fisica en exercici, amb 

una experiència laboral superior" als cinc 
anys de treball , 

Es van seleccionar un total de 30 mestres 

d'una altaqualitat professional, que pogues

sin garantir les seves aportacions al projec
te. Finalment. van formar part del projecte 

20 professors dels totals previstos. 

Reunió I voloracl6 
dels resti/llits 

ConseqUència de la intervenció dels 20 
meslreS del grup<ontrast, vam tenir com a 

resultat un total de 35 competències profes
sionals, analitzades en funció de la seva perti

nença al perfil professional que deliniem i va
lorades segons el seu grau dïmportància. 

Per tant, els resultats ens permetien establir 

un ordre de cada una de les competències 

en funció de la seva importància en el pernl. 

En la reunió del grup-experts es van discW 

les competències que s'hiMen considerat 

més contlictives i també aquelles que consi
deràvem que podien ser agrupades en corn
petències més globals. També s'analitzà i re

\.1sà el redactat de cadascuna per tal que fos 
al màxim d'entenedor. 

D'altra banda, amb la valoració de cada una 

de les competències professionals, podíem 

atribuir-li un nombre determinat de crèdits 
en el nou pla d·estudis en funció del seu pes 

o la importància que se ti ha'Àa assignat en 
l'estudi. 

En general, les competències considerades 

com a més importants, eren les que gene
raven una res¡x>Sta a les neceswts més im

medrates del professional d·Educaó6 Física 

(competències relacionades amb la didàcti

ca de l'educaci6 física: programació, meto

dologia. disseny de les sessions, etc.) tot i 

que això no implicava que la resta de capa. 
citats no fossin importants. 

D'altra banda, les competències més valo- llar en aquest projecte considerem que va 

rades van ser totes d'aquelles que podriem ser un treball molt enriquidor ¡ que sens 
agrupar com a "espedflCjues d·educació flsi- dubte establia una fita important de cara al 

ca"; en segon terme, i com a més impor- nostre futur: el model de professional que 

tants, apareixien sobretot les competències 

més "actitudinals" i, en tercer lloc. les com· 

petències més de caràcter "generalista". 

Aquest resultat posava en evidència la mano 
ca de f()(TTl3()6 especiflca que s'oferia en els 

actuals plans d'estudis, i per tant s'havia de 

tel1Íf present en fer-ne la revisió. 
També es constau que el fet d'assumir les 

competències proposades -sobretot les 
relacionades amb aspectes actitudinals-- no 
afectava tan sols a un canvi i ordenació de 

les diferents matèries, sin6 que també im

plicava un canvi en la metodologia de tre

ball dins la pròpia especialitat. 

FINIment. les 35 competències professio

nals van constituir: un punt de partida per 

r elabofació del perlíl professional mestre 

especialista en Educació Frsica. El perlíl defi
nitiu, que es va aprovar a la Facultat de 

Ciències de I"Educació el mes de gener de 

1997. va ser redactat en base al trebal l des

crit fins ara. 

Una comissIÓ formada per professorat de la 

TItUlació d·Educació FIsica de les diferents 

assignatures. va ser finalment qui va redac

tar el perfil que presento en l'annex de 
l'artide. He de destacarque el perfil aprovat 

en la Facultat consta de tres apartats: un 

marc teòric de referència, la definició de les 
principals funcions del mestre especialista 

-definides per la pròpia LOG5E- ¡ la des

cripció de les competències professionafs. 

En l'annex tan sols es presenten les com

petències professiooals, ja que són les que 

han orientat fonamentalment aquest estudi. 

Conc/uslo,u 
I conslderactonsfln.als 

En primer lloc, la redacció del perfil que 

hem presentat va suposar un procés 

d'anàlisi, reflexió i avaluació respecte a la 

tasca professional que estem portant a ter

me efs formadors de fuh.Jrs mestres espe
cialistes en educació foo. Des d'aquest 

punt de VISta , les pe~ que vam treba-

volem formar. Es tracta d'un model 

"òptim" i que fins ¡ tot es pot titl lar d'idea

lista. però creiem que val la pena saber i te

nir dar el que volem. per tal d'encaminar 

efs nostres esfoo;os cara a aconseguir-ho. 

pef tant. aquest pernl ha d'orientar-nos i ha 

de ser la base de la discussió • reHe»Ó de 
qualsevol pla d·estudis, i ha de consútuir la 
filosof¡¡¡ que defineixi la f()(TTl3()6 dels mes
tres d'educació física. 

Evidentment. la revisió ilo elaboraci6 d'un 

pla d'estudis ve determinada per altres tipus 

de condicior.ants sobre els quals no sempre 

podem incidir-hi. ,AJguns defs aspectes que 

han estat determinants per a la revisió dels 
plans d·estudis són: 

El MEC (Ministeri d'Educació i Gènoa) es

tabIW; un conjunt de crèdits troncals obliga

toris que representen un 66 96 dels crèdits 
totals.- Aquesta troncalitat excessivament 

alta. sota el nostre punt de vista, és un factor 

limitador pel que fa al grau d'autonomia que 

tenen els centres de formació de professo

rat per a dissenyar el model de professor 

que desitgen promoure. Si bé un mínim 

d·assignatures tronc.als permet garantir uns 
aspectes bàsics comuns en la fonnaci6 de 

tots els mestres del país. aquest nombre tari 

elevat de crèdits troncals significa pràctica

ment anul-lar el nivell de decisió i parti<:ipa

<:i6 dels centres per adequar-les a les ne
cessitats de l'entorn més proper. 

L'actual formació de mestre especialista 
d'Educació Física pateix d·una manca de 

lOrmaci6 específlca (~tures pròpies de 
l'àrea). fet que s·hauria de contemplar en 

els fuh.Jrs plans d'estudis i intentar am
pliar-ne el nombre de crèdits correspo
nents. Mentre el MEC no introdueixi canvis 

respecte a la tronçalrtat, aquesta dificultat 
serà difícil de superar. 

Com a possibles alternatives als dèficits de 
formació de! mestre especialista, només 
ens queda instar el MEC a canviar la seva 

pro¡x>sta -<osa que sembla força dird-, 

pensar en una formació permanent que 



permeti complementar la formació inicial 

d'aquest professorat o bé convertir la for

mació inicial del mestre d'educació física en 

una IIKenciatura -fet que en aquests mo
ments s'està plantejant a les Facultats de 

Ciències de l'Educació. 

D'altra banda, l'aplicació d'un pla d'estudis 

ha d'anar acompanyada de la dotaci6de re

cursos personals i humans necessaris per a 

portar-lo a terme, fet que l'administració no 

sempre afavoreix, Si no és aixi, aquest tre

ball que he presentat, es converteix en una 

dedaració de bones intencions que difícil

ment podran ser d'utilitat per a la nostra 

Especialitat. 

Malgrat les limitacions exposades, hem 

d'aprofitar al màxim les possibilitats de mi-

1I0000a que tenim al nostre abast: analitzar en 

profunditat els continguts dels programes 

que estem impartint, evitar possibles repe

ticions, cobrir possibles llacunes amb semi

naris. xerrades, etc., introduir canvis en la 

metodologia del professorat. i continuar 

lluitant per aconseguir la frta marcada. 

Finalment, considero que aquest estudi de 

competències és un marc de referència 

vàlid per a qualsevol Centre de Formació 

de ProfesSOfat que ofereixi la TItUlació 

d'Educació Física, Cal que la creació i revisió 

dels plans d'estudi estigui vinculada al model 

de Perfil Professional que es desitja fonnar, i 

que aquest perfil sigui assumit per tots els 

agents responsables d'aquesta Titulació, 

Com ja hem exposat en l'inici de l'article, un 

perfil professional ha de tenir un caràaer 

obert i ha d'estar pendent de les noves de

mandes socials. per tant caldrà adequar-lo 

constantment en funció de les necessitats 

de futur, 

mblwg,-ajia 
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10 Con' lxer el. lrel. fonamenlal . deia eultur. popul.r, .mb "peel.1 refer'nela .1. eultur. I el folklore de e l tlluny., 
Inclou el traetament educatiu dels aspeçtes formals. sooials i funeionals de la ClJltura popular. fonamentalment en allò que fa refe
rència al joc; i la festa, la dansa I el teatre, la música, ete. Suposa çomPfendre la seva slgnifteaaó e\oològica, 

11 Con'lxer' domln.r el. fon.menll de " expre"ió lla eomunleaeló eOfllOral., 
Inclou valorar I experimentar aquesl$ fonaments en el man; dalllenguatge çorporallla seva Intarralació amb els altres llenguatges. 
Practk:ar I capacitar a l'alumne per a la Intervenció educativa mitjançant les tècniques I proçediments d' ensenyament-aprenentatge 
de l'expressió çorporal. 

12 Conèixer t .. eapaeltats eondlelonal. l al. faetors qua datermlnan la leva evolueló onlog'nlea I saber apllear el. " UI fon.
ment. I l 'en lqu .... peelflqu .. , 
Inclou els ooneixements billsies dals diferents sistemes d'entrenament I els seus efeet .. sobre l'organisme, l'adequaeló a les dife
rents variables: edat, sexe, lempol'8da, climatologia, etc. 

13 Sabar utlt ltzar el joc: eom. reeur. d ld.lietle I eom a eont lngut d 'en .. nyamenl. 
Inclou al coneixement oonceptual. històric: I pedagógi<: del joc, Comprtn la capacitat d'identlrlcar. dominar i emprar diferents aspeç
tes del joc; en circumstàncies diverses. Conèixer i saber aplicar les diferents modalitats de joc; motor a totes les edats, I amb diferents 
materials. 

1. S.bar aplle.r el l fonament. 11 .. t 'enlque. de la Inlel.eló .. portlv •. 
Es referalx al c:onelxemenl dels esports Individuals. d'adversari, de çooperació i oposició, tant c:onvencionals IXIm alternatius, mès 
aplicables a l'escora. COnèixer els aspectes tècnics I tàeties fonamentals i la seva didà<:\ica espeçlfoca. 

15 COI'I' ixer .a. eonduc:t .. pereaptlu-motrlus I I. seva avolueló ontoçr'n le.1 sabar apllear-ne el. fonamant. adueal lu. af.vorl
dors del .eu de.envolupamenl. 
Es refereix al coneixement de l'Educació Flsica de base i de diferents aspectes d'aprenentatge i desenvolupament motor, Capacitat 
d'identificar, analitzar ¡ emprar tècniques d'edkJC8cW psicomotriu I sensoriomotriu de les primeres etapes de la infància. 

16 Con.lxer el d .. envolupamenl psleomolor en t .. edatl dall O l i , '2 anYI. 
Incfou la capaeital d'identifocar, analilZlr i emprar tècniques, r&CUI"$OS i situacions d'educació sensoriomotrlul pSk::omotrlu a les pri
meres etapes de la infància. Imptiet Ii c:onsideroció de Ii rohertncia de plantejaments didac:ti<:s i metodològi<:s que s'han 
d'obseNar entre l'Educació Infantil I f Educació Primària. 

17 Slbar IpUelr a's lon. ment. 11 .. t. enlques de les aetlvlt.1S fl.lqu .. en el medi n.turll , 
Inclou saber identificar les possibilitats d'aprofitament reereatlu I esportiu que propordona el medi natural, sabent tri., les activitats 
adients des del punt de vista eduea1iu emb especial atenció al oontrol i al rise objeetlu Inherent a la practica. 

18 Con. "er I domtnar el propi eos per I poder realitzar da forme . dequada eertes lellvltal. fislques, 
Indou el oooei.ement I çontrol deies possibilitats de moviment, ilixl çom tenir experiència en l'execuciód'adivitats nsiques. lmplica 
ta posterior permantncia de ta vivència motriu neeessària per poder enS8f'lyar-les o mostrar-les. 

19 Con'lnr l'evolueló hlslòrlea i so<;lll de' .. aetivitaIS f¡slque •. 
Inelou el c:onat.emenl del desenvofupament al llarg de la hislòria de la dansa, els esports, la glmnastica, les arts esoèniques, alc. 
Sabardistlnglr l'impaete que I"actlvltat !lsica tè en la C</llura actual, an el oonsum i en el medi ambient. Tenir ooneixament errtiedels 
oomportaments poIlties, 8COnòmies I socials. en relaclò al fenomen deies activitats l isiques, Entendre la significació antropològica 
de l'aellvitat !lsica, Tenir elements teòrics I culturals per a analilZar la discriminació social per rlÓ de gènere I saber planlejar òptima
ment la ooaóucació en t'ensenyament da l'Educació Flsica. 

20 Sabar I plle.r les t.en lqu .. d 'lvlluleló en gel'ler.11 de f'Edue.eló Fisica en pl rtleul.,. 
Indou el çonei.emenl de la neeessitat da I"avaluació per a la innovació i el canvi en al Ilstaml educatiu. 
Inclou el çonei.ement del eonceple d'avaluaeió, els principalS models, ooneixement de tknlques ¡ Instruments divel"$Os per a 
I"avaluació del'EdllC8ció Flsiet. 
Ssber Interpretar els resu ltats I aplicar les Intervencions educatives conseqüents 

21- Tenir experl6nel. r .. 1 de trebaU en " en .. nyament a trlv" de pn1lellques d lrlgld .. 1 tuletlde •. 
Implica haver visClJt de prop durant perlooes de temps signifocatius les tasques ¡!as func:iorls pròpies del treball a I"esoola lXIfTl 11 
mestre generalista de Primària I a çom a espec;:ialista d'Educació Flsica. 

- Per la seva çom.plex~at, aquesta capacitat està ubicada en tol$ als altres blocs. 

,i:1 
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C EN RELACIO,. LA FORMACIO DE MESTRE GENERALISTA 

22 Conèixer la teoria lla pràctica de la didàctica general, deia programació educativa, del disseny de sessions, d 'estratègies 
d'Intervenció I d 'avaluació dels resultat •. 
Inclou coneixements dels processos d'aprenentatge, d'organització i metodologia de rensenyament i de diferents sistemes 
d·avaluació. 
Comprèn el coneixement del curriculum escolar a les etapes d'Educació Infantil i PrlmMa. les Interaccions educatives. 

23 Conèixer els continguts I saber aplicar la didàctica especifica de la res ta d'àrees currlculars de l'etapa primària: llengua, 
matemàtiques, ciències naturais, c iències social., llengües .. trangares, ètica I aducació visual, plàstica I corpOral. 
Inclou el coneixement dels seus programes i continguts propis. aixl com el coneixement dels continguts transyersals : salut , medi 
ambient, educació sexual, consum, etc. 

24 Saber aplicar els fonaments I les tècniques d 'aproximació educativa al medi natural. 
Comprèn el coneixement de les caracterlstiques pròpies de la natura en els seus diferents àmbits. des de la perspectiva biològica, 
geològica. climàtica. sociocultural' de respecte mediambiental. 
I saber emprar di ferents tècniques d'aprofitament pedagògic i didàctic en relació amb el medi natural. 

25 Saber utilitzar les noves tecnologies audiovisual I informàtica lles seves aplicacions educatives. 
Inclou coneixements teòrics i pràctics com a usuari de programes Informà1ics: per avaluar, fer informes, regislrardades. tractaments 
estadlstics de resultats , etc. 
Coneixement de tècniques bésiques de vídeo o us de magnetoscopi. filmacions de sessions. senzills muntatges, etc. 

26 Dominar la llengua oral I escrita I saber-ne aplicar la didàctica especifica. 
Inclou tenir un domini avançat da la llengua oral i escrita. conèixer els processos d'aprenentatge de la leclo-escriptura i de la seva 
didéctica, aix l com un coneixement suficient de literatura. 
En general. disposar de la capacitat d·elaborar. codificar ¡ transmetre missatges correctament. 

o EN RELAC'O A LA FORMACIO HUMANlsTICA I EL DESENVOLUPAMENT O'ACTTTUO$ 

21 Conèixer tes tècniques de dinàmica de grups, ser capaç de fer projectes en comÍ! amb altres mestres, saber motivar als in
fants cap al treball en equip. 
Fa referència a la capacitat de Ireballar en grup i de saber construir respostes professionals col ·lectiyes amb d'altres professors 
d'educaciò fisica . amb especialistes d'altres àrees i nivells , d'altres centres, elc. Inclou saber aplicar els fonaments lles tècn iques 
de la interdisciplinarletat. 
Capacitat de coordinar racció d'un equip d·educadors. 

28 Saber orientar I construir el propi desenvolupament professional. 
Ès la capacitat de promoció i millora constants. Inclou l'aclitud positiva vers la formació permanent, l'avaluació dellreball professio
nal. ¡a investigació operativa i la innovació docent. 

29 Manteni r una actitud professional responsable I activa quant a l'educació en general I l'Educació Flslca en particular. 
Implica l'actuació constant de responsabilitat. dedicació i sistema1ització en l'acció. Inclou la transmissió d'hàbits de vida salu
dables. 

30 Conèixer la realitat del mercat laboral I les sortides professionals corresponents a la Titulació de mestre de Primària I espe
cifiques de l'Especialitat d'Educacló Fisica. 
Inclou el coneixement de les àrees laborals pròximes I relacionades amb la litulació. Saber ulilitzar els ressorts l les vies d'accés al 
món laboral: cartes de presentació. confecció de currículums vitae, legislació laboral bàsica. entitats contractants. etc. 

31 Conèixer et propI cos, fomentant una actitud favorable dirigida a l'activitat fislca I el moviment. 
Implica tenir una vivència rica i variada d'aclivitats físiques que suposin la integració de l'activitat física com a hàbit de vida salu
dable. 

32 Actitud d 'ensenyar a pensar, a raonar, ¡ a aprendre 

Capacitat de fomentar i d'afavorir una motricitat comprensiva i de generar necessitats. reptes. situacions problemes, dissonàncies 
cognitives etc .. tot articulant una oferta diversa i adequada de .asques educatives. 

33 Fomentar l'ensenyament globalltzador 

Capacitat d'afavorir un ensenyament globalitzador i interrelacionat de totes les àrees. 
Capacitat de valorar l'educació integral com a desenvolupament harmònic de la personalitat . 



E EN RELACiÓ A LA FORMACiÓ EN ASPECTES O'ORGANITZACIO I GESTiÓ ESC0L4.Ij:S, 

34 Conèiur ets fonaments I els principals elements d 'organització I gestlò escolar, 
Ser capaç de distingir els factors que determinen l'administració i la direcció, la coordinació d'estudis, la coordinació d'un equip d0-
cent, etc. , d'un centre educatiu. 

35 Saber organitzar activitats complementillrles, com pereumple Jornades festives o recreatives vinculades amb t'activitat f l
sica: teatre, dansa, esports, colònies escolars, sortides, BJ!curslons, exposicions, etc. 
Inclou també la capacitat d'organitzar i gestionar recursos, estratègies de difusió I d'animació, i els instruments i mecanismes que te
nen relació amb les activitats extra-escolars. 

36 Conèixer et s istema educatiu de Catalunya, I de ta resta de comunitats de l'es tat espanyol, I tenir nocions dets que regeixen 
a ta resta de països de la Unió Europea. 
Comprèn el coneixement de la Reforma Educativa i el seu grau d'implantació. El coneixement I interpretació del Disseny Cumcular a 
Catalunya. de la seva estructura i organització, dels fonaments teOrics, etc. Saber distingir la innuencia de la polltica en el sistema 
educatiu de cada pais. Capacitat per a elaborar un Projecte Educatiu i Cumeular de centre. 

37 Conèixer el marc legal que regula l 'ensenyament de l'Educació fislca al nostre pals. 
Inclou el coneixement exhaustiu de l'Àrea d'Educació flsica en el Disseny Curricular de Catalunya, el paper que aquesta matèria 
Juga en l'estructura Ofganitzativa dels centres, i la responsabilitat civil que es pot deri~ar de les activitats d'Educació flslca. 

38 Conèixer tipologies bllslques d 'lnstaHaclons I de material simbòlic I funcional retaclonats amb l 'activitat flslca, i els fona
ments de la seva gestió. 
Capacitat de gestió eficient d'instal-lacions i recursos materials propis de l'educació física . Coneixement de diferents tipus 
d'equipaments, senyalització, funcionalitat caracterlstiques de polivalència , seguretat, etc. Saber coordinar els espais i temps d'us i 
manteniment ¡ conservació del material. 



Elsjocs malabars:
justificació educativa i aplicació didactica a l'ESO
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perceptivomotores. habilitats. coordinació
óculomanual. destreses. potencialitat educativa, unitat
didactica

Abstract

In this work we ana/yse, on the one hand, the educative power of
jugg/ing games, both from the psychomotor and the expression
point of view. The second part dea/s with the didactic aspects,
which invo/ve the practica/ app/ication of a didactic unity on
jugg/ing. Aspects such as the objectives, the motivation of the
students towards the activity or the organJsation of the practica/s,
are basic aspects that the teacher has to bear in mind 50 as to
make the teaching-/earning process coherent, given that jugg/ing
is an activity that presents certain pecu/iarities that make it quite
different in comparison to other contents in the fie/d of Physica/
Education.

En aquest treball s'analitza, d'una banda, la potencialitat educativa

deis jocs malabars, tant des d'un punt de vista psicomotriu com des

d'una perspectiva expressiva. La segona part tracta els aspectes

didactics que envolten I'aplicació practica d'una unitat didactica so

bre malabarismes. Aspectes tals com els objectius, la motivació deis

alumnes vers I'activitat o l'organització de la practica, són aspectes

fonamentals que el docent ha de tenir en compte per tal de fer

coherent el procés d'ensenyament-aprenentatge, donat que els

malabarismes són una activitat que presenta certes peculiaritats que

la fan ben diferent, en comparació amb altres continguts de I'ambit

de l'Educació Física.

Finalment, es pretén donar a coneixer i fomentar unes activitats

que, si en els últims anys s'han inclos dintre de moltes programa

cions als seminaris d'Educació Física, no tenen una acceptació, difu

sió i tractaments suficients en l'ambit de I'ESO. El desconeixement

de l'activitat per part del docent, tant des d'un punt de vista practic

com teoric, la manca d'interes (en alguns casos) per la innovació

educativa o la manca d'estatus d'aquest tipus d'activitats, en compa

ració amb altres continguts de I'area d'Educació Física, poden ser

raons que justifiquen el pobre tractament deis malabarismes als

centres educatius.

Introducció

A través de la historia, trobem nombroses referencies sobre els

jocs, en general com a practica habitual de I'home i més concreta

ment, sobre activitats de pilota i de "destresa" amb objectes. T es

timonis arqueologics de diverses cultures antigues (Egipte, Meso

potamia, I'índia, Grecia, Roma, cultures pre-colombines, etc.) ,

presenten en forma de gravats i pintures, practiques de jocs mala

bars, de pilota, danses, curses i altres activitats (Mandell, 1986;

Aguado, Fernández, 1990). Els joglars de l'Edat Mitjana són, pero,

la referencia més clara i palpable de la practica de malabarismes: "a

tot arreu els trobem manipulant titelles, realitzant jocs malabars,

exhibint-se com a equilibristes, acrobates o prestidigitadors"

(Massip, 1992). Els joglars serien el veritable fil conductor del tea

tre a l'Edat Mitjana.
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activitats alternatives. malabarismes, capacitats 
perceptivomotores. habilitats. coordinaci6 
óculomanual, destreses. potencialitat educativa. unitat 
didàctica 

Abstract 

In this work we analyse, on rhe ane hand, rhe educative power o( 

juggling games, borh {rom rhe psychomorof and rhe expression 
point or view. Tne second port dea/s with rhe didactic aspects, 
whkh invo/ve rhe practical applicarion of a d!dactic unity on 
ju9911n9. Aspects 5uch as rhe objectives. rhe motivarion or rhe 
students lOWiJfds rhe activity or rhe organisation of rhe practica/s. 
are basic aspeas thaI rhe teacher has to beat in mind so as to 
make rhe teaching-Iearning process coherent, given thaI ¡uggling 
is an activity that presents certain peculiafÍties that make ir quite 
different in comparison ro orher conrents in rhe field of Physical 
Educarion. 

Resum 

En aquest treball s'analitza, d'una banda, la potencialitat educativa 

dels jocs malabars, tant des d'un punt de vista psicomotriu com des 

d'una perspectiva expressiva. La segona part tracta els aspectes 

didàctics que envolten l'aplicació pràctica d'una unitat didàctica so~ 

bre malabarismes. Aspectes tals com els objectius, la motivació dels 

alumnes vers l'activitat o l'organització de la pràctica, són aspectes 

fonamentals que el docent ha de tenir en compte per tal de fer 

coherent el procés d'ensenyament-aprenentatge. donat que els 

malabarismes SÓn una activitat que presenta certes peculiaritats que 

la fan ben diferent. en comparació amb a~res continguts de l'àmbit 

de l'Educació Física. 

Finalment. es pretén donar a conèixer i fomentar unes activitats 

que. si en els últims any.; s'han inclòs dintre de moltes programa~ 

cions als seminaris d'Educació Física, no tenen una acceptació, difu

sió i tractaments suficients en l'àmbit de l'ESO. El desconeixement 

de l'activitat per part del docent. tant des d·un punt de vista pràctic 

com teòric, la manca d'interès (en alguns casos) per la innovació 

educativa o la manca d'estatus d·aquest tipus d'activitats, en compa

ració amb altres continguts de l'àrea d'Educació Física, poden ser 

raons que justifiquen el pobre tractament dels malabarismes als 

centres educatius. 

Introducció 

A través de la història, trobem nombroses referències sobre els 

jocs, en general com a pràctica habitual de l'home i més concreta

ment, sobre activitats de pilota i de -destresa" amb objectes. T es

timonis arqueològics de diverses cultures antigues (Egipte, Meso

potàmia, l'índia, Grècia. Roma, cultures pre-colombines, etc.), 

presenten en forma de gravats i pintures, pràctiques de jocs mala

bars, de pilota, danses, curses i altres activitats (Mandell, 1986; 

Aguado, Femtmdez, 1990). Els joglars de l'Edat Mitjana SÓn, però, 

la referència més clara i palpable de la pràctica de malabarismes: "a 

tot arreu els trobem manipulant tite lles. realitzant jocs malabars, 

exhibint-se com a equilibristes, acròbates o prestidigitadors" 

(Massip, 1992). Els joglars serien el veritable fi l conductor del tea

tre a l'Edat Mitjana . 
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El orc modem data de l'any 1768. Philip 

Astley (17'12-181 4) instaHa a londres el 

primer Circ estable. El seguiren a París (Fau

borg du Temple). i el Circ Bailey als EU, 

etc. Cap al 1830 proliferen els circs de car

pa movible, on s'ir.clouen números 

d'ha~litat , com els malabarismes. Actual

ment destaca el paper del Circ du Solell. del 

Canadà. que desenvolupa treballs d'inno

vació, creatlVÍtat i qualitat, amb jocs mala

bars de tot tipus: aquest és, a'Ali, el Circ més 
rnportant del món, 

Justificació educativa 

Mdts elements del circ són susceptibles de 

ser utilitzats en les classes d'Educació Ffsica 

l, entre aquests. els malabars (Aguada, Fer

nAndez, 1992). De fet. els malabansmes 

tractats en l'àmbit educatiu, s'inclouen cada 

cop amb major freqüència dintre dels con

tinguts a desenvolupar per r àrea d'Educació 

Física, normalment. dins d'Unitats Didàcti· 

ques sobre "jocs o activitats altematives": 

aquestes són activitats innovadores, ente

nent per innovadores les poc conegudes i. 
per tant, poc practicades (J. M. Aniez, 

1995). la introducció, doncs, d'aquests ti

pus d'activitats evidencien la inquietud que 

es té, cada dia més. vers la millora i la inno

vació educativa. 

Els malabarismes són activitats que desen

volupen les capacitats perceptivomotores 

(coordinació, percepció kinestèsica, per

cepció espai-temps) les motores (velocitat 

de reacci6, freqüència de moviments, 

etc.) I per tant les resultants (habilitat i des

tresa), Són habilitats específiqUes que 

l'alumne pot millorar amb la pràctica, I no 

sols millorar des d'un punt de vista tècnic 

amat, sm6 dintre d'una dinàmica lúdica de 

treball, la qual denva de les pròpies carac

terlstiques de l'activitat: pèrdua de gravita

ció dels objectes. formació de figures en 

l'espai, dificultat de l'execució. velocitat de 

reaCCIÓ, aIxí com la plasticitat de les figures 

¡ del moviment coordinatiu del cos amb els 

objectes. 

Cal considerar també els malabansmes din

tre d'una dimensió expressiva singular, que 

dóna encara més sentit a la pràctica, tot 

adaptant les destreses desenvolupades a la 

realitat cOOlUnicativa i creativa que perme

ten aquests jocs. Aquestes característiques 

donen a l'activitat un sentit més ampli per a 

ésser incloses en qualsevol programació de 

l'àrea d'Educació Física en el marc educatiu 

de l'ESO (encara que ens referim a aquest 

nivell educatiu concret. la p!"oposta dels 

malabarismes es pot fer extensiva a qualse

vol altre nivell). 

En general, l'activitat dels malabars impli

ca el control motriu sobre objectes en 

Les habilitats motrius 
bàsiques 

Segons Bañuelos (1992), les habilitats m0-

trius bàsiques es divideixen en desplaça

ments, salts, equilibris, girs, llançaments i 

recepcions, I la millora d'aquestes repercu

teix en l'equilibl'i, el ritme, l'esquema COf

poral ¡ la coordinació. ~s evident que els 

malabarismes es basen en llançaments-re

cepcions. Els altres jocs de circ, però, en

globen la resta d'habilitats esmentades. Els 

constant moviment. la qual cosa suposa el jocs de circ són habilitats motrius bàsiques 

funcionament del sistema PSiComotOf de 

l'alumne (o malabarista) per mantenir 

aquests objectes en una continua suspensió 

i desplaçament. Des d'aquest punt de vista 

podem justificar la pràctica de malabarismes 

dintre de l'àmbit educatiu com a mitjà de 

millora dels sistemes neuromUSOJlars que 
regulen l'acció de llançar-rebre ob;ectes, i la 

millora en la percepció espacial. 

Per tal d'enriquir el procés d'ense

nyament-aprenentatge, podem ampliar la 

visió dels malabarismes al camp expressiu. 

les pilotes de malabars i les accions psico

motrius de control sobre aquestes, perme

ten el treball de l'expressió corporal en tres 

sentits diferents: 

• Els objectes (pilotes) com a mitjà de co

municació 

• les accions motrius com a mitjà de co
municació 

• Els objectes i les accions motrius com a 

elements de creació de noves relacions 

entre l'alumne, l'espai i els companys. 

Tenint en compte que estem parlant d'una 

activitat que s'emmarca dintre d'un context 

físic i exp!"essiu, els malabarismes es relacio

nen directament amb dos dels blocs de 

continguts a desenvolupar en rESO. 

Aquests són els Jocs i els Esports, entenent 

els malabarismes com a jocs de caràcter in

dividual o grupal que impliquen activitat fisi

ca lúdica, no competitiva, recreativa i fOf

mativa, l'altre bloc de conllnguts és l'Ex

pressIÓ Corporal, entenent els malabaris

mes com a mit¡à d'exp!"essl6, comunicació i 

creació. 

concretes, adaptades i transformades per 

configurar espectacles visuals. Per exemple, 

"la corda fluixa coHocada a una altura de SO 

cm és el mitjà que millor ConcOfda amb una 

actMtat d'equilibri amb tota seguretat" (R 

Gaquière, 1992). 

Una vegada treballem els maIabansmes, les 

limitacIOnS d'aquests vindran determinats 

per factors tals com el nivell de destresa in

dividual. la capacitat d'aprenentatge o els 

props límits de la motncitat humana. Hi ha 

infinites possibilitats de llançaments, recep

cions, figures, combinacions .. , el més im

portant, però, és que el professaria provo

qui la necessitat d'experimentar entre 

l'alumne i els malabansmes. A la figura I. es 

proposa una divisió entre activitats motrius I 

psicomclIrius, per tal de diferenciar clara· 

ment els continguts que Integren i que es 

desenvolupen amb els Jocs malaba~. 

Aquest tipus de treball no suposa un esforç 

físic important. sr que requereix, però, un 

treball cognitiu Intens, la qual cosa deriva en 

un cansament pslComotOf que dificulta 

l'aprenentatge conllnuat. Cal, doncs, plan

tejar jocs que permeten pauses de recupe

ració mental als alumnes, de manera que 
l'aprenentatge no es trobi obstaculitzat per 

un volum de pràctica específica excessiva, 

Segons Platonov (1988), la fatiga del siste

ma neuromuscular provoca la imprecisió 

del moviment. "l'esgotament del sistema 

nerviós pot originar l'excitació de menys 

porcions musculars. Com a conseqúència 

d'aquest fet la coordinaci6 muscular va

riarà°(Gusi.1991). 

Finalment, és preferible que els jocs o adi

Vl\ats que S'tll p!"oposen es realitzin amb el 

material propi dels malabarismes, per a faci-
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TIPUS D'ACTIVITAT FlslCA CONTINGUTS 

I 
FLEXIBILITAT 

MOTRIUS VELOCITAT (Entensa com a lacilitadora) 
O BÀSIQUES 

FORÇA RESISTt:.NCIA 

• AGILITAT • 
t( inestès ica 

PERCEPCiÓ ¡ Espacial 
Tempora l PSICOMOTRIUS 

O PERCEPTIVOMOTORES 
EQUILIBRI LATERALITAT 

COORDINACiÓ I 

htar una adaptacIó contínua sobre els obJec

tes amb els quals treballem. 

Relllció lleis p fl ràmelres 

tlels objectes/ regulació 
psicomotriu ile l 'ficció 

Quan expenmentem. practiquem I mani

pulem objectes. percebem. per mitjà de les 

sensaCions. el pes. les dimenSions. la capa

Citat de rebot. el color. etc .. I adaptem la 

força I la direCCIó dels llançaments. segons 

les característ¡ques dels matenals amb els 

quals treballem. Amb els malabansmes Uti

litzem pilotes i, en relació als paràmetres de 

pes, volum. tacte i conSistènCia. regulem les 

nostres accions. 

ts Important que cada alumne utilitzi les se

ves pròpies pilotes. ja que el canvI de mate

nal Implica un canvI dels paràmetres es

mentats, la qual cosa provoca una reest(U(

turaclÓ sensitiva de la InformaCIÓ que Imph

ca un canvI en la forma d'executar els Ilan

çaments-recepoons, Sobretot. en la Inicia

CIÓ. buscarem augmentar el control sobre 

uns objectes concrets. Els qUI pract¡quem 

aquests tipus d'actiVitats. però, busquem 

aquells objectes Que més s'adapten a les 

nostres capaatats en relaCió als seus parà

metres. 

Els llançaments lles recepoons es desenvo

lupen en relaCJó a tres tipUS diferents 

d'InformaCIOns: 

• Informació visual: és la més Immediata I 

directa, És de caràcter extern I ens des

criu la direccIÓ I tra¡ectòna de cada pilota. 

per la qual cosa podem determinar el 

punt on aquesta caurà. 

Informació auditiva: el soroll que pro

voquen les pilotes amb el contacte de 

les mans determinen el ritme dels llan

çaments, la qual cosa proporCiona In

formaCió sobre la coordinaCiÓ dels mo

viments en el temps. Sorolls arrít

mlCS determinaran. normalment, llan

çaments incorrectes quant a la direcció 

o l'altura. 

• Informació tòctil: el pes de l'objecte de

termina la força I l'angle de sortida 

d'aquest (direcció) de cada llançament. 

La solidesa de la pilota determina el mar· 

ge d'error entre la traJectòna prevista lla 

real (com més tova és la pilota. més pos

sibilitat d'error en la direccIÓ del llança

ment). El volum dels objectes deterrrllna 

la separació mínima durant les trajec

tònes aènes, per tal d'evltar- ne el con

tacte en el vol. 

LfI percepció tle l 'espai 

Els malabansmes Impliquen un treball cog

nitiu Important en relaCiÓ a l'aprenentatge 

d'una figura nova o a la creació de figures 

pròpies. La percepcIó de l'espai I dels ob

Jectes en relacIÓ a aquest espai és totalment 

determinant. L'alumne. abans de practICar 

una figura o exerCICI, l'ha d'entendre situat 

en un sistema tndlmensional imaginari, on 

cada pilota segUirà la seva traJectòria en re

laCió a l'espai I el temps . 

Cada alumne ha d'Imaginar un cub tndl 

mensional col 'locat frontalment (Iiguro 2). 

PRECISiÓ 

MALABARISMES 
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Els límits d'aquest cub tridimenSional són 

molt vanables. La seva fir.alltat. però, és que 

els objectes amb els quals practiquem des

cnguln les seves trajectòries a dll'ltre 

d'aquest espai. 

En comparaCió amb l'aprenentatge d'una 

tècnica esportiva determll'lada, els mala

barismes presenten pecullantats fona

mentals: 

• no es poden alent ir les accIOns o figures 

que volem explicar (no podem mantenir 

una pilota en SUSpensiÓ). 

• l'alumne no té coneixements preVIS 

d'allò que són els malabansmes (no passa 

Igual amb a~res esports o actIVitats fíSI -



ques que apareixen als mitjans de comu

nicació i dels quals els alumnes sí que te

nen nocions). 

A més a més, els malabarismes tenen 

l'objectiu d'impressionar el públic, de ma

nera que aquest no sàpiga quants objectes 

es troben en moviment. com pot aparèixer 

i desaparèixer un objecte durant una actua

ció. com es poden mantenir tants objectes 

en suspensió, etc. 

Per tot plegat. les accions no les podem 

desglossar en un primer moment, sinó amb 

un estudi més exhaustiu que r.o pas la sim

ple observaóó. Nosaltres, però, hem de 

desglossar les figures per a fer-les entendre 

als alumnes. Així, l'esforç mental d'en

terxlre les trajectòries en l'espai permet di

ferents avantatges: 

• Se simplifiquen les figures o exerciCIS que 

es pretenen explicar. 

• Es poden graduar les dificultats de cada fi

gura o exerciCi I presentar una progressió 

metodològica coherent. 

• Es poden entendre els malabarim1es faci 

litant-ne així l'aprenentatge. 

• Per fer" entendre als alumnes el funciona

ment de l'estructuració espacial podem 

buidar les cares d'una caixa de cartró (fi

guro 3) i desenvolupar efs malabarismes 

amb pilotes enganxades amb fils. 

L'expressió corporal 

L'expressió corporal és un dels blocs de con

tinguts que conformen el currículum de l'àrea 

d'Educació Física en el marc educatiu de 

rESO. Les activitats de malabar'> estarien lliga

des a aquest bloc de contin~ per dues 

"""" 
• Les activitats de malabars com a base de 

creació d'espectacles de circ: el nivell tècniC 

dels alumnes no penTIet escenificaCions 

amb números que requereixen, en molts 

casos. anys de preparació. Els malabaris

mes, en aquest cas. serien la fOnTIa d'Intro

ducció d'un espectacle visual: conformana 

el punt de partida per a escenificar, transfor

mar i caracteritzar el món del circ. El ves~ 

tuari, els decorats , el maquillatge , el treball 

en grup i l'aprenentatge de detenTIlnades 

tècniques corporals. permeten transformar 

idees Inicials en situacions estructurades 

amb la finalitat que cada alumne visqui la 

transformació i representació d'un especta

cle del qual cadascú fOnTIa part. Dintre de la 

programaCió. preparació i representació 

d'una funció de circ. tres serien els oblectius 

bàSICS: 

o) que els alumnes treballin una idea, per 

grups. I la portin a terme mi~ançant 

l'acció corporal. 

b) que els alumnes aprenguin les tècniques 

bàsiques que el seu número implica. 

c) que els alumnes visquin la Significació del 

procés de preparació de l'espectacle i la 

posterior representació. 

Les activitats de malabars com a base 

d'estudi de les POSSibilitats d'aCCió motnu: 

la reflexió ha de ser un aspecte Important 

de la pràctica. En aquest cas. la reflexlóani

ria encaminada a fer veure a l'alumne que 

tothom i cadascú té la capacitat de desen

volupar, practicar I aprendre habilitats mo

trius noves, S'ha de crear moviment amb 

els objectes, en aquest cas, propis del circ. 

En molts casos, aquest procés creatiu surt 

de la necessitat que eVidencia l'alumne, el 

qual , de vegades. IntueiX I experimenta di

ferents tipus de llançaments. recepcions i 

figures. sobretot a mesura que cada alum

ne domina millor els objectes en suspen

sió. Un aspecte Important a tenir en 

compte és que els malabarismes impli

quen la utlhuació d'objectes per la qual 

cosa aquests, dintre del treball expreSSIU, 

presenten unes característiques detenTIi

nades. Els objectes. com a matenal didà

ct ic polifacètic, s'inscriuen dintre del codi 

de relaCions espacials i mtervenen en les 

InteraCCIons corporals (Paz, 1995), Els ob

jectes tenen quatre funcions: 

• funció de suport: l'objecte penTIet a 

l'alumne experimentar, ja que el material 

dóna tranqu¡Hitat i seguretat a qui el ma~ 

nlpula. 

• funció informativa: l'objecte com a fonI 

múltipla d'infOnTIWÓ I ampliació de la in

formació perceptiva i simbòlica. 
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• funció inductiva: els objectes desperten 

reaccions associatives. 

• funció de transfiguració: transfiguració 

del propi cos o de l'espai en relació a la 

presència de l'objecte. 

Aplicació didàclica 

Desenvoluparem aquest punt. amb la ¡nIen

ò6 de donar idees sobre l'apicació pràctica 

dels continguts teòrics desenvolupats. ,Aques

tes idees vénen determinades per l'ex

periència. observaò6 i reflexió de com plan

tejar les sessions de malabarismes per a una 

estnJcturaciólògica de la pràctica. No es trac

ta. doncs, de facilitar uns "passos a seguir". 

sinó de suggerir propostes que poden ajudar 

el professor en la seva tasca docent, 

Objeclills 

Els objectius se centren en el desenvolupa

ment de les habilitats motrius bàsiques I en 

l'explotació del caràcter expressiu de ¡·ac· 

tMtat. S'ha de tenlf en compte, però. que 

no tots els alumnes presenten la mateixa 

capacitat d'aprenentatge, per la qual cosa la 

no consecució d'habilitats específiques de 

malabars pot desmotivar una part dels 

alumnes. És per això que els objectius te

nen com a base prioritària la pràctica, la 

cooperació i l'interès, i no pas els resultats 

finals. Els objectius són els següents: 

• Desenvolupar les habil itats motrius bàsi
ques de llançaments-recepcions per mitjà 

d'exercicis o figures de malabars. 

• Acceptar el nivell de competència motriu 

IndIVidual i col-Iectiu pel que fa a la destre-

l/ 
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Figurll 4. Esq..emll de }'ulÑ'4CiO dels Illum~e$ e~ 

l'e.sfJtli de pràctica. 

figura 5. CIIscada amb IreS pi/OIeS. 

figuril 6. cascadtl de IreS PilQles: exOCJlCÍQ de /afigu' 
rllllmb diferenl separacl61Ú 11'1 t/Wns. 

sa d'execució de jocs malabars, valorant 

l'interès i la pràctica. 

• A:!aptar les figures o tècniques desenvolu
pades a situacions de context expressiu 
(com ara números de circ ai1lats o repre

sentacions d'espectacles grupals). 

• Demostrar una actitud participativa en la 

preparació. elaboració i representació 

dels jocs de circ. 

• Adaptar el vestuari. la coreografia, la mú

sica, els decorats i el maquillatge a la po
sada en escena. 

• Desenvolupar l'interès dels alumnes vers 

aquests tipus d'activitats com a mitjà 

d'aprofrtament del temps lliure i per la 

millora formativa del comportament mo

triu individual. 

Motlvncló 

• El plantejament d'una unitat didàctica so
bre malabarismes atreu els alumnes per 

diverses raons: 

• És una activitat on es demostra compe
tència motriu, la qual cosa suposa un rep

te per a l'alumne. 

• És una activitat innovadora. 

• És UI13 activitat que no implica un gran es

fon; motriu, per la qual cosa els alumnes 

Zona a) Treball bàsic de control d'altures 

i ritme defs llançaments, Treball de les tra

jectòries i de la precisió ÒCulo-manual. 

Zona b) Treball bàsic de coordinació de 

la figura "cascada amb tres pilotes' (figuro 

5), Ritme dels llançaments i precisió de tra -

que no es troben massa motivats vers jectòries amb descripció d'un número 8 
l'activitat física poden acceptar positiva

ment aquests jocs, 

En Educació Física, les necessitats que ¡xx

ten els alumnes a la consecució d'uns objec

tius basats en la motricitat s'anomena moti

vació, Aquesta motivació iniciaI vers els ma

labarismes es pot perdre si l'alumne no 

aconsegueix una ràpida millora en el control 

defs objectes. Un altre motiu de pèrdua de 

motivació es refereix a la comparació en la 
competència motriu entre els individus, en 

detriment d'aquells que demostren més difi

cultats a executar una acció motriu amb èxit, 

imaginari, en posició horitzontal, a l'espai, 

Zona e) Perfeccionament de la figura 

"cascada amb tres pilotes", Treball de millo

ra de les trajectòries, Fluïdesa de movi
ments, Execució de la figura amb diferent 

separació de les mans (figuro 6), 

Zona d) Treball de diferents figures amb 

tres pilotes amb dificultat creixent. Treball 

de malabarismes per parelles i grups. 

Els alumnes, amb aquesta disposici6 orga

nitzativa, passarien d'una zona de treball a 

l'altra en relaóó amb els seus progressos 

tècnics, Els casos de retard en l'aprenen

tatge de les habilitats o de manca d'interès 

S'ha de fer entendre als alumnes que "el per a l'activitat es poden solucionar amb 

millor malabarisme és aquell que més agra- jocs de precisió òculomanual. malabaris-

da a cadascú, no aquell que real itzen altres mes bàsics, malabarismes bàsics amb pa-

malabaristes· (c. Dancey, 1994), El domini relles, etc. 

defs objectes s'aconsegueix amb la pràctica i 

per tal de fer aquesta coherent i evitar els 

problemes abans esmentats (pèrdua de 

motivació), el professorla ha d'adaptar els 

exercicis o figures al nivell d'habilitat de cada 

alumne, 

Orgont/zoclo 

la següent forma d'organitzar les sessions 

de malabarismes es basa en la ubicació dels 

alumnes en l'espai, A partir d'aquesta ubica

ció podem utilitzar mètodes tan oposats 

com la instrucció directa o mètodes d'en

senyament per re<erca de solucions, En tot 

cas, el plantejament de les sessions es real it

zarà, segons la diversificació dels nivells 

d'ensenyament. l'activitat a realitzar, els ob

jectius, el ritme proposat d'aprenentatge, 

programes i càrrega d'esforç (~nchez Ba
rïuelos, 1992), 

Tal i com indica la figuro 4, l'organització 

facilita la interacció visual professor/alumne, 

Les zones de pràctica es poden marcar a 

terra amb cinta a'lllant. En la iniciació, a ca

dascuna de les zones es desenvoluparien 

les següents activitats: 

Conslruccló del mtllerlol 

La construcció del material a utili1zar és una 

part dels continguts a desenvolupar pels 
alumnes, És una part important del procés 
d'ensenyament, ja que l'alumne viu el procés 
d'aprenentatge amb més intensitat, perquè 

utilitza material de creació pròpia, L'objecte 

(pilotes) no és un material que el professor fa

cilita i que s'ha de retornar al final de cada das
se: el material és de caràcter personal i pot ser 

utili1zat en qualsevol moment o situació per 

l'alumne, La construcció del material presenta 

els següents avantatges: 

• El cost del material és molt econòmic, i 

s'aconsegueix un acabat acceptable en 

relació al pes, volum i tacte, 

• L'alumne viu el procés d'aprenentatge 

des del moment en què es preocupa 

per cercar el material de construcció, 

ampliant el procés educatiu en el 

temps. 

• L'alumne pot emprar el seu material en 

qualsevol moment o situació, tot I am

pliant així el volum de pràctica motriu, 



• L 'alumne sempre utilitza el mateix mate

rial, la qual cosa implica que l'adaptació 

psicomotriu als objectes és més estable. 

El material ne<essari per a cada alumne és 

el ~nt: tres pilotes de tennis, tisores, 

material granulós, com ara terra, llegums o 

arròs, un embut i nou globus. El poxés de 

constNcció és molt simple. S'ha de fer en

trar el material granulós a les PIlotes (per 
mit}à d'una iocisi6 amb les tisores) i, des

prés, recobrim cada pilofa amb tres globus, 
als quals tallem el coll. 

Itwesltgacl6 sobre els jocs de circ 

Es pot proposar que els alumnes realitzin 

un treball d'investigació, per grups, sobre 

els diferents aparells i jocs que s'han em

prat, tradioonalment, en el circ, Els grups 
de treball han de construir el material elegit i 
desenvolupar les habilitats motrius c~

ponents (el material, llevat d'algunes excep

cions com ara el monocicle, és molt fàcil de 
construir), Després, cada grup ha d'expo

sar a la resta de la classe les caracterlstiques 

de cada joc o aparell elegit. Finalment, cada 

grup dedicarà diverses classes de pràctica 
amb el material elegit per tal de confeccio

nar un número de circ. 

Aquesta proposta té. en pmcipi, alguns 
problemes fonamentals. com ara la manca 
d'informació sobre el circ a les biblioteques 

o als mitJans de comunicació. Un altre pro
blema és la manca d'hores per a la prepara

ció d'aquesta activitat dintre de l'horari es

colar, la solució seria que el professor inte

ressat comprès el material gràfIC, vIdeos, 

etc. específic en botigues especialitzades i 
que el tractament de l'activitat es desenvo

Iu~ des d'un punt de vista interdisciplinari. 
L'activitat interdisciplinària, o sigui la interre

lació de les distintes disciplines (Zabala, 
1989), permet donar a l'alumne una visió 

més ampla en el temps i en el coneixement 

sobre allò que estem desenvolupant. cosa 
que permet ampliar i aprofundir els contin. 

guts, Com a exemples de relacions de les 

diferents assignatures i les tasques a desen

volupar en la confecció d'un espectacle de 

circ, es poden fer els següents suggeri
ments: 

• Tecndogia: construcció del material. 
vestuari i decorats, 

• Història: context socio-cult:ural i evolució 
dels jocs al llarg de la l'Vstòria, 

• Matemàtiques: geomet!ia i visualització 
de figures en l'espai, 

• Expressió corporal: preparació i pràctica 
dels números de circ. 

re's aspectes innovadors com ara la cons

trucció del propi material per part dels 

alumnes, la investigació, recerca i treball en 
grup de jocs que, si tradicionalment s'han 

emprat a les companYIes de circ. aquests 

no es troben a l'abast del consumidor, com 

ara altres materials de l'àmbit de l'Educació 

Física i l'Esport. 

El plantejament d'una unitat didàctica dedi

cada al circ suposa ampliar el concepte de 

l'Educació Física al context educatiu, tant en 

relació a l'assignatura com en relació a 

l'akJmne, el qual treballa amb aparells com 
• Naturals: treball sobre la llei de la grave- el trapezi, el monocicle. la corda fluixa, les 

tat, forces .. 

• Educació Física: pràctica dels malabaris

mes ¡ dels restants jocs de circ. 

• la unitat didàctica pot ésser reforçada 
amb la visualització d'una actuació de circ 
(en video, si no es té la possibilitat d'as

sistir a una representació en directe), 

Conclusió 

Els jocs de malabars es troben cada vegada 

més presents en les programacions de 

l'àrea d'Educació Física, tant de l'ensenya

ment primari rom del secundari, la qual 

cosa suposa una progressiva rencr-.-aci6 dels 

continguts que. tradicionalment, s'han de

senvolupat en la nostra àrea de coneixe· 

ments. Aquestes activitats presenten carac
terlstiques pròpies que es poden explotar 

des del punt de vista educatiu: tenen pecu

liaritats que poden ser interessants per al 

sa¡ estudi i posterior aplicaci6 pr.ktica. 

Els jocs de malabars podrien suposar un 
treball exdusiu i concret des d'un punt de 

vista motor i psicomotor, Això, però, resul

taria una visió molt pobra de l'activitat ¡ de

notaria una manca de coneixements sobre 
aquesta. La seva dimensió expressrva i 

l'ampliació dels continguts a altres jocs de 

circ permeten un tractament més ampli, 

des d'un punt de vista fonnatiu , En una uni

tat didàctica dedicada al circ poden incIou-

Educ.ooó f",<>, E<po<U (" ) (~-61) 

xanques, maces ... El valor que té el circ en 

la societat actual dintre del rrón de l'es

pectacle i dintre de l'àmbit motriu és molt 

precari en comparació amb altres pràcti
ques socialment ~ acceptades, corn ara 

els esports rompetici6-espectacle, el teatre 

oa/tres activitats d'oci. Ésambuna proposta 

educativa que el circ pot desenvolupar-se ¡ 
apropar-se a l'alumne, de forma que aquest 

doni vivència el signifICat d'aquest món fas

cinant. 
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Paraules c1au

entrenament de for~a, nens, prepuberal

Abstract

In this paper, besides collect the information concerning strength
training in children over the last years, the factors which affect in
a direct manner on its aplication and development, different types
and means of strength training which are used in this age
(prepuberaQ, the effects on structural plane and strength gains, its
relation with development of other capacities, sexual differences,
its evaluation as soon as the precautions which must be taken to
reduce the risks of this training have been determined. In this
way, the controversy, that has been on for severa! years about the
viability for the strength training with children between a lot of
proffessionals of physical education and training has been tried to
be resolved, independently of any sport training.

En el treball present, a més a més d'aplegar la informació existent en

relació amb I'entrenament de fon;a en nens els últims anys, es de

terminen els factors que incideixen de forma directa sobre la seva

aplicació i desenvolupament, els diferents tipus i mitjans d'entre

nament de for~a que són emprats en aquesta edat (prepuberal), els

efectes produ"lls tant en el pla estructural com en el nivell de for~a, la

seva relació amb el desenvolupament d'altres qualitats i capacitats,

les diferencies sexuals, la seva avaluació així com les precaucions

que s'han de prendre per tal de reduir els riscos que pot presentar

aquest tipus d'entrenament. Amb aixo, s'intenta aclarir la contro

versia existent des de fa temps entre molts deis professionals de

I'Educació Física i de I'entrenament esportiu, sobre la viabilitat del

treball de for~a en nens, independentment de I'entrenament de

qualsevol especialitat esportiva.

Introducció

L'entrenament de la for~a acompleix un paper important en la

formació i en el desenvolupament general deis nens i adoles

cents i aquesta és la raó per la qual aquesta qualitat hauria de co

men~ar a treballar-se des deis primers anys de vida (Cerani,

1990).

Durant molt de temps, s'ha mantingut la controversia de I'en

trenament de for~a en nens. Nombrosos metges, fisiolegs i profes

sionals de I'educació física han desaconsellat, i fins i tot prohibit,

aquesta mena d'entrenament en la infancia, mentre d'altres I'han

recolzat i prescrito Entre les raons que argumenten aquells que re

butgen el desenvolupament de la for~a deis molt joves, es poden

trobar les diferencies estructurals de la musculatura deis nens res

pecte a la deis adults, I'absencia de determinades hormones anabo

liques, I'excessiu estrés que, per a un organisme encara per consti

tuir, suposa I'entrenament amb pesos, i la ineficacia de I'en

trenament esmentat en el guany de for~a per part deis nens. Els

promotors o partidaris d'aquest tipus d'entrenament en nens apor

ten els diversos avantatges que se'n deriven, com són ara la preven

ció de futures lesions articulars, lIigamentoses, tendinoses i muscu

lars, I'augment de la densitat mineral ossia que pot prevenir el jove

de l'osteoporosi en la maduresa, a més a més d'un augment nota

ble de for~a.
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entrenament de força, nens, prepuberal 

Abstract 

In Ihis paper, besides collect rhe information conceming strenglh 
training in ehi/dren over rhe /ast years. rhe factors which affea in 
a di,ecr mannf'f on its aplication and development, different types 
and means o, s/rength training which are u5ed in Ihis age 
(prepuberaO. rhe effects on structural plane and strength gains, its 
relation with deve/opmenr ol orher capatiries. sexual differences. 
its eva/uarion as soon as rhe precaurions which musr be raken to 
reduce rhe risks of this training have been determined. In Ihis 
way, rhe controversy. IndI nòS been on for several years aboul rhe 
vidbility for rhe s/reng!h training wirh chi/dren berween a lot of 
proffessionals of physical education and training has been trkd to 
be resoNed, independently of any sport training. 

Resum 

En el trebal! present. a més a més d'aplegar la informació existent en 

relació amb l'entrenament de força en nens els últims anys, es de

terminen els factors que incideixen de forma directa sobre la seva 

aplicació i desenvolupament. els diferents tipus i mitjans d'entre

nament de força que són emprats en aquesta edat (prepuberal), els 

efectes produïts tant en el pla estructl.lral com en el nivell de força, la 

seva relació amb el desenvolupament d 'altres qualitats i capacitats, 

les diferències sexuals, la seva avaluaci6 així com les precaucions 

que s'han de prendre per tal de reduir els riscos que pot presentar 

aquest tipus d'entrenament, Amb això, s'intenta aclarir la contro

vèrsia existent des de fa temps entre molts dels professionals de 

l'Educaci6 Física i de l'entrenament esportiu, sobre la viabilitat del 

treball de força en nens, independentment de l'entrenament de 

qualsevol especialitat esportiva. 

Introducció 

L'entrenament de la força acompleix un paper important en la 

formació i en el desenvolupament general dels nens i adoles

cents i aquesta és la raó per la qual aquesta qualitat hauria de co

mençar a treballar-se des dels primers anys de vida (Cerani, 

1990). 

Durant motl de temps, s'ha mantingut la controvèrsia de l'en

trenament de força en nens. Nombrosos metges, fisiòlegs i profes

sionals de l'educació fisica han desaconsel!at, i fins i tot prohibit, 

aquesta mena d'entrenament en la infància, mentre d'altres l'han 

recolzat i prescrit. Entre les raons que argumenten aquells que re

butgen el desenvolupament de la força dels motl joves, es poden 

trobar les diferències estructurals de la musculatura dels nens res

pecte a la dels adults, l'absència de determinades hormones anabò

liques, l'excessiu estrès que, per a un organisme encara per consti

tuir, suposa l'entrenament amb pesos, i la inefICàcia de l'en

trenament esmentat en el guany de força per part dels nens. Els 

promotors o partidaris d'aquest tipus d'entrenament en nens apor

ten els diversos avantatges que se'n deriven, com són ara la preven

ció de futures lesions articulars, lligamentoses, tendinoses i muscu

lars, raugment de la densitat mineral òssia que pot prevenir el jove 

de l'osteoporosi en la maduresa, a més a més d'un augment nota

ble de força. 
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Un exemple clar d'aquesta falta d'acord en~ 

tre especialistes i professionals de l'edu

cació física es dóna en l'est1..ldi realitzat per 

Michaud ( 1994), Per fer~lo, es van repartir 

350 qüestionaris en un mateix nombre de 

cirurgians ortopèdic;: amb això s'intentava 

saber quina era l'opinió d'aquests especia

listes sobre l'entrenament de força en nens, 

En els 76 qüestionaris contestats i poste

riorment analitzats, es va poder observar 

que la majoria d'aquests cirurgians no esta

ven d'acord amb un entrenament de força 

en nens, argumentant diferents lesions de 

caràcter ossi que poden derivar-se de l'en

trenament esmentat, Malgrat alxò, d'altres 

cirurgians es van mostrar a favor del desen

volupament de la força en aquestes edats, 

tot indicant que aquest aspecte pot ser be

neficiós en la prevenció de lesions òssies i 

musculars relacionades amb el sobreús o 

sobrecàrrega, 

L'objectiu d'aquesta revisió documental és, 

per tant, clarificar la problemàtica suscitada 

pel que fa a l'entrenament i al desenvolupa

ment de la força en nens, tot aportant les 

idees i conclusions a les quals han arribat els 

autOfS més rellevants en els últims anys, 

Bases fisiològiques 
de l'entrenament de la/orça 
t de la seva aplicació 
en nens. Fases sensibles 

Des d'un punt de vista fiSiològic, la força 

s'entén com la capacitat que té el múscul de 

produir tensió en activar-se o, com s'entén 

habitualment, en contreure's, A nivell ui

traestruct1..lral, la força està en relació amb el 

nombre de ponts creuats de miosina que 

poden interactuar amb els filaments d'actina 

(GoIdspink, 1992), Així, aquesta força mus

cular ve determinada, parcialment. pel 

nombre i l'àrea corresponent al tal l trans

versal de les fibres musculars implicades en 

una contracció, El nombre de fibres es de

termina, en gran part, just després del nai

xement. mentre que el diàmetre de les fi 

bres augmenta de forma paral'lela a la crei

xença global del cos del nen, Acausad'alxò, 

la capacitat de desenvolupament de la força 

en el nen evoluciona durant tota la infància 

(Rowald, 1990), La força muscular també 

depèn de la hipertròfia del teixit connectiu i 

de l'augment de capiHars que envolten a les 

fibres musculars (G6mez-Carramiñana, 

1996), sense oblidar-nos de les neurones 

motrius que innerven les fibres esmen

tades. 

En el seu procés evolutiu, els músculs dels 

nens mostren diferències evidents de tipus 

morfològic, histològic i bbquímic en relació 

als dels adults, Com a conseqüència d'això, 

la velocitat de contracció muscular en els 

nens és més baixa que en els adults (Asai i 

Aoki, 1996), A més a més, i segons Cerani 

(1990), el sistema ossi del nen és més elàs~ 

tic que el de l'adult a causa d'una menor cal

cifiCació, encara que, per contra, és menys 

res;srent a la pressjó i a la flexió, És impor

tant conèixer al detall aquestes diferències 

estructurals per definir amb exactitud les 

càrregues i orientar l'entrenament de força 

de fOlTT\a idònia, 

Amb vista a una correcta aplicació de 

l'entrenament de força en nens, a més a 

més de tenir en compte tot el que acabem 

d'eXjXlSM, cal conèixer Ja influència d'altres 

factors que incideixen de forma important 

en el seu desenvolupament, com són ara: 

Factors hormonals i nerviosos 

Molts detractors de l'entrenament de força 

en nens indiquen que aquests són incapaços 

d'augmentar els seus nivells en aquesta qua

litat a causa de la fana d'hormones androgè

niques en els seus organismes, !\questa afir

mació no és equivocada, ia que fins a la pu

bertat l'alliberament de testosterona és poc 

important, però el desenvolupament o 

guany de força no solament depèn de la 

presència d'aquest tipus d'hormones (entre 

~ quals també s'inclou l'hormona del crei

xement), que gràcies a un marcat caràcter 

anabòlic són responsables de la creixer.ça i 

la hipertròfia muscular, Com s'ha drt ante

riorment, el nivell de força no solament 

depèn del volum muscular, Molts estudis 

han revelat guanys de força en nens des

prés d'un període d'entrenament sense de

tectar-hi un augment del gruix de les fibres 

musculars implicades en cada cas, Això és 

degut a canvis de caràcter intrinsec en les 

característiques contràctils del múscul. 

però, sobretot, a un increment en els ni

vells d'activació neuromuscuJar (Blimkie, 

1993; Kanehisa i col., 1994, 1996: Reilly i 

Stratton, 1995), Ozmun (1992), administrà 

un entrenament de força amb pesos, de 8 

setmanes de durada i va comprovar aug

ments en els nivells de força, acompanyats 

d'augments en ¡'amplitud dels registres 

EMG en nens. En un altre treball posterior, i 

després de l'aplicació d'un entrenament de 

força de 8 setmanes de durada, va aconse

guir augmentar els nivells de força i de regis

tres d'EMG en músculs del braç de 16 nens 

sense augments en la circumferència de 

l'extremitat esmentada (Ozmun, Mikesky i 

5urburg, 1994), !\quests resultats vénen a 

corroborar la implicació neuromuscular in

dicada pels autOfS anteriors. 

Fases sensibles 

En quin moment cal començar amb 

l'entrenament de força, és una qüestió que 

ha preocupat molts preparadors. Per do

nar-hi resposta es fa necessari parlar del 

concepte de fases sensibles, El concepte 

esmentat prové de l'embriologia, àmbit on 

s'ha establert que en el desenvolupament 

embriològic dels organismes animals i vege

tals hi ha períodes, cronològicament limi~ 

tats, en els quals els sjstemes ceHulars reac~ 

donen amb diferent sensibilitat als estímuls 

ambientals (Saur, 1990), Aixi, s'ha observat 

que l'organisme de l'ésser humà reacciona 

de forma distinta davant un matelx estímul 

d'entrenament (en aquest cas el treball de 

força) en diverses etapes de la vida, Les fa~ 

ses sensibles són, per tant, aquells períodes 

de vida en els quals s'observa en l'or

ganisme una especial sensibilitat, així com 

Ufla ràpida i abundant reacció davant uns 

certs estímuls d'entrenament (Martín, 

1997), 

$embla evident l'existència d'una fase sen

sible vers els 7 o 8 anys d'edat, en la qual 

els estímuls d'entrenament relacionats 

amb la força ràpida i la força resistència, 

poden tenir un important efecte positiu en 

el nen (Borzi, 1986; Nadori, 1987: Hahn, 

1988: Cerani, 1990), D'altra banda, la for-

f¡!j 



ça màxima 00 seria un estímul adequat en 

la fase prepuberal (9-12 anys) (Martín, 

1997), ja que, tal com s'ha esmentat ante

riorment, els augments que s'hi poden ob

servar seran causats, fonamentalment. pel 

desenvolupament dels processos nervio

sos de la força. 

Tipus d 'entrenament deJorça 
i els seus efectes 

Una altra de les qUestions plantejades per 

multitud de formadors. preparadors o en

trenado~, és com entrenar la força en 

nens, quins mitjans utilitzar i quines càrre
gues apl icar. És evident que, tant els tipus 

d'entrenament com els mrtjans i Jes càrre
gues seran diferents als que s'apliquen als 

adults. a causa de Jes diferèr.cie5 estructu

rals i fisiològiques esmentades entre tots 

""'. 
Per conèixer de forma detallada diferents 

tipus d'entrenament de força que es realit

zen amb nens (fins el perfode correspo

nent a la prepubertat). es descriuen a con

tinuació alguns dels estudis més rellevants 

realitzats en I·última d@cada sobre aquest 

tema. 

Weltman i col. (1986) van sotmetre nens 

d'entre 6 i I1 anys d'edat a un entrena

ment de força amb una durada total de 14 

setmanes; es tractava de completar 3 vaI
tes a un circuit compost de 10 estacions. 

on exercitaven els grups musculars més 

grans en màquines amb resistència hidràu

lica. El temps de treball a cada estació era 

de 30 segons, igual que el temps de des

cans. Aquests autors van registrar aug

ments en força (isoonètica) d·entre el 

1896 i el 3796 en els diversos grups mus

cula~ entrenats. 

Sewall i Micheli (1986) van administrar un 

entrenament de 9 setmanes de durada per 

tal de detectar augments en el nivell de 

força dels extensors de les cames, i dels 

flexors i extensors de l'espatlla, de 8 nens i 

2 nenes d'edats compreses entre els 10 i 

II anys. l·entrenament es componia de 3 

sèries de I O repeticions amb una càrrega 

corresponent al 50 96 d·1 RM (SO 96 de la 

càrrega màxima amb què van ser capaços 

FASE 1 Sèries: 5 Sèries: 3 

FASE 2 

Reps.: 10: 3~1Q.12RM : 1 ~ M¡b 

Càrrega (%IRM): 60: 3Jc7Q.75: 60 

~ries: 5 

Reps.: 10; 2xl()-12RM 

Carrega (%1RM): 60: 2~7Q.75 

Sèries: 3 

Reps.: 10: 3~5-7RM : 1 ~ Ma~ 

Carrega (%1RM): 60; 3~80-85; 75 

Reps.: 10: 2K5-7RM 

Carrega (%I RM): 60: 2~80·85 

de realitzar I repetició). Després de 

l'entrenament es van obtenir nivells de 

força més a~s en tots els grups musculars 

implicats. però solament es van obtenir re

sultats significatius en la flexió d·espatlles. 

Aquest mateix entrenament va ser aplicat 

per Pfeiffer i Francis ( 1986) i van obtenir 

augments similars de força en subjedes en 

edat prepuberal. 

Ramsay i col. (1990) van aplicar un entre

nament de força. d'una durada de 20 set

manes (3 sessions per setmana), a 13 

nens amb edats compreses entre els 9 i 
els II anys. Per a aquest entrenament. di 

vidit en 2 fases de 10 setmanes, es va em

prar el mètode "circuit troining" (taula 

I). Tant a la primera fase com a la segona, 

els nens van r~alitz.ar S sèries, amb una 

càrrega màxima del70-7S 96 d'I RM en la 
primera fa~ i del 8O-8S % d'I RM ~n la 

segona, en ~x~rcicis denominats com a 

principals ~r a aquest estudi. com ara el 

curi de braços i l'extensió de cames, a 

més a més d~ 3 sèries en e~ercicis secun

daris, com ara el press de cames, el press 

de banc i I"esquat. Una vegada finalitzat 

aquest ~ríode d'entrenament, es van re

gistrar augments significatius del nivell de 

força, en relació amb un control realitzat 

abans d'entrenar aquesta qualitat, en el 

press de banc i el press de cames sobre 

I RM, en la f1exi6 de braços i extensió de 

cames, sota régims de contracció isomè

trics i isocinètics, respedivament. D'altra 

banda, aquest entrenament no va tenir 

efedes significatius sobre la secció trans

versal dels músculs implicats, i en conse

qüència, ~Is guanys de força van ser inde

pendents d~ls petits canvis en aquesta 

secció transversal. Aquests autors van 

concloure que els augments en els nivells 

de força en nens adquirits a través d~1 seu 

entrenament són deguts a adaptacions 

neurològiques i a una millor coordinaci6 

intramuscular dels músculs entrenats. 

Faigenbaum i col. (1993) van utilitzar 

14 nens i nenes amb una edat mitjana de 

10,8 anys per determinar els efedes 

d'un entrenament de força d 'una durada 

total d~ 8 s~tmanes. Els subjectes es van 
~~~rCltar dues vegades per setmana rea

litzant 3 sèries de 10 a I S repeticions 

amb càrregues entre el 50 % i el 100 % 
d~ 10 RM en cinc exercicis d iferents. En 

comparar-los amb un grup control. es 

van obtenir diferències significatives pel 

que fa al nivell de força adquirit. augment 

que ~n el grup d'entrenament va ser del 

74,3 %. 
En un treball a què ja s'ha fet referència, 

Ozmun, Mikesky i Svrburg (1994), van ob

servar augments en el nivell de força de 16 

subjectes, 8 nens i 8 nenes, amb una edat 

mrtjana de 10.3 anys, després d·un periode 

d·entr~nament de 8 setmanes (en aquest 

temps els subjectes, que van entrenar tres 

vegades per setmana, van realitzar. a cada 
sessió. 3 sèries de 7 a I I repeticions de cur' 

de bíceps amb manuelles). Aquests aug

ments van ser del 22,6 96 en contraccions 

de caràcter JSOI.ònic i del 27,8 96 en con

traccions de caràcter isocinètic. 
liu (1996) va comprovar I"efecte d'un 

programa de body-bui/ding en 232 estu

diants de primària i secundària. amb edats 

compreses entre els 7 anys i els 17. l'en

trenament, que constava de 12 seSSions 

distribuïdes al llarg de 23 dies. va prodw 

un augment de la força generada ~Is 

músculs dels braços. de la zona abelomi-



nal i d(! la zona lumbar en els subjectes 

més joves. 

Faigenbaum i cot (1997), van estudiar 

aquesta vegada els efectes d·un entr(!na· 

rTl(!nt de! força d·una durada total de 8 set

manes. en què els I S nens que van formar 

la mostra es van exercitar dos dies cada UIkI 

d'aquestes setmanes. Es van registrar els 

valors obtinguts tant abans com després del 

període d'entrenament, en aquests @xera· 

eis: 6RM en extensió de cart'I@S i 6RM (!f1 

press de banc, Després de l'entf'(!nament. 

(!Is subjKtes van augmentar el seu niveU de 

força en aquests exercicis en un 53,4 % i un 
41,1 %, f'(!spectivament. 

Fent servir la meta-anàlisi per determinar 

l'efecte de l'entf'(!nament de força en nens, 

Payne i col, ( 1997) van arribar a la conclusió 

que els mètodes d'entrenament amb què 

s'acoosegueixen increments més alts són 
aquells (!n (!!s quals la contracció muscular 

~ de caràcter isotònic (per damunt dels 

mètodes que es basen en contraccions 
isomètriques o isocinètiques), En UIkI altra 

meta·anàlisi, aquesta vegada portada a ter

me per Falk i Tenenbaum (1996), s'indica 

que de tots els estudis analitzats, els guanys 

en força mitjançant un entrenament especl· 
fic, mantenen uns valors d'entre (!I 13 96 i 
(!13096, 

Existeix poca informació sobre l'ús de 

l'eIectrostimulaci6 com a mitj1 d'entrena· 

ment de la força en nens. El seu ús es vincu
la més aviat a la rehabilitació de lesions o 

malalties musculars, Un exemple pot ser 

l'estudi de Karmel-Ross, CooperTT'lal'l i 

Van·[)()(en (1992), En aquest estudi, van 

aplicar l'electrostimulaci6 a S nens amb es· 

pina bífida: els van sotmetre a sessions de 

30 minuts de durada durant 8 setmanes, en 

les quals es va incidir sobre els músculs de la 

cara anterior de la cuixa. Tres d'aquestS 

nens van experimentar augments de la for· 

ça dels músculs extensors de la cama, 

A diferència dels mètodes sistemàtics d'en· 

trenament eJ<tlressats en els treballs ante· 
riors, s'han f'(!aJitzat estudis en què, mitjan

çant activitats molt més generals, com ara la 

simple activitat fisica ° la pràctica d'un deter· 
minat esport, sense incidir directament so

bre la força, s'han registrat increments en el 

niveU de força dels nens avaluats, Un exem-

ple dar n'és l'estudi f'(!alitzat per Katic 
(1995): s'hi va comprovar l'efecte d'un pr0-

grama d·entrenament (!f1 atletisme (em. 

marcat en un curs escolar d'EF), d'una du· 

rada de 6 mesos, sobre diversos paràme· 

tres, entre ells la força explosiva (llançament 

de plota), la força isomètrica i la forsa f'(!. 
sistència (esquat), 178 nenes de 7 anys 

d'edat van servir com a subfectes experi. 

mentals en aquest estudi, que va donar 

com a resultat un ~ (!f1 (!Is nivells de 

força explosiva i de força f'@Sistència. En 
aquest sentit, l'estudi de VIQIan i col, (I 997) 

també deixa clar que un entrenament de 6 

setmanes de durada en la pràctica del kara· 

te augmenta els nivells de força en nens, 

Aixf ho van demostrar en I 4 joves afeccio· 

nats a aquest esport, que es van entrenar 

durant aquest període amb una freqüència 
de! dues sessions per setmana, 

No solament la pràctica regular d'un esport 

augmenta els nivells de força en (!Is nens 

que el practiquen, les classes escolar.; 

d'educaci6flSica pcxIen incidir de forma po. 

sitiva sobre aquest aspecte, Gribaudo i rol. 

(1995) van avaluar un total de 474 escolars 

(220 nenes i 254 nens), els quaJs van ser se· 

parats en dos grups, El grup experimenta.! 

va ser sotmès a tres sessions setmanals 
d'educació Iisica. en sessions d'una. durada 

de 60 minuts, El grup control solament es 

va exercitar en aquestes classes amb una 

freqüència de 2 sessions per setmana. 

Transcorregut el per10de @xperimental, es 

va observar que els alumnes amb més 

quantitat de pràctica (3 cops per setmana), 

van ser capasos d'aplegar un nombre més 

gran d'unitats motores: aquesta fou la prin. 

cipal diferència entre els dos grups, 

De tots els estudis mostrats anterionnent, 
es pcxIen desprendf'(! diversos mitjans; 

d'entrenament (exercicis, material, f'(!

sistèocies) emprats per a l'entrenament de 

força en nens, Aquests són molt dispars: 

pesos lliures, aparells amb resistència hi

dràulica, màquines isocinètiques, etc. El 

que si que sembta clar és que els exercicis 

que mantenen contraccions de caràcter 
isotònic, amb un elevat nombre; de repeti
cions i càrregues de baixa intensitat, són els 

més convenients i efectius per als nens pre
puberals (RowaId, 1990), Aquesta mena 

Edu!;.>oó f""" . E~. (' 1) (1)4.11) 

d'entrenament es troba rntimament f'(!1a

OOnat amb el desenvolupament de la força 
resistència, que tal com s'ha esmentat 

abans, gaudeix d'una fase sensible en 

aquestes edats, Hichaud (1994), en aplegar 

les opinions de diversos cirurgians ortopè

dKs, en f'(!laci6 als mitjans de desenvolupa

ment de la força en nens, va observar que 
aquells que n'estaven a favor apostaven per 

utilitzar manuelles. màquines, el propi cos 

(autocàrregues) i elàstics, com a mitjans 
més útils en l'entrenament de la força, Se

gons Borzi (1986), a l'edat prepuberal, la 

força ha de ser desenvolupada amb exerci

cis que involucrin tot el sistema muscular de 

forma semblant. Poden utilitzar·se jocs, ac· 

cions d'altres disciplines i exercitacions que 

desafiín la capacitat del nen, Aquest autor 

¡xoposa, com a caraaeristiques d'aquesta 

mena d'entrenament, les següents: 10·1 S 

segons de durada de l'estimul. ús del propi 

pes com a sobrecàrrega i pauses de més de 
90 segons, Aquesta proposta. també con

templa. una durada de les sessions de 30·50 
minuts, amb una freqüència de 2-3 a la set· 

",,"' o 

D'llltres efectes 

En primer lloc, cal indicar que tots els aug· 

ments de força. experimentats en nens, 

com a resultat d'un periode determinat 
d'entrenament són, en termes f'(!latius, 

iguals als dels joves i adults, però inferiors als 

d'aquests últims quan parlem en termes ab· 

soluts (Blimkie, 1993), 

D'altra banda, els efectes d'un entrenament 

de força destinat als nens depenen del sexe 

(les diferències es tractaran posteriorment), 
de t'edat i nivell de maduració (Cerani, 

1990) i del tipus d'entrenament (freqüèn

cia, durada o volum i intensitat) (FaJk i Te· 
nenbaum, 1996: Payne i col,. 1997), 

Aquestes afirmacions es fonamenten en la 

disparitat de resultats obtinguts en els diver

sos estudis realitzats fins al moment, que di
fereixen força en llurs dissenys experi. 

mentals, 

Però, a més a més, l'entrenament de la for· 

ça en nens pot tenir d'altres efectes, inde

pendentment de la incidència directa sobre 

aquesta qualitat. En el pla psicològic, un en· 

""un" (i( 



trenament de IQ setmanes de durada va 

donar com a resultats un augment signiftea

tiu en els nivells de força de 17 ne~ i pun

tuacions més altes en dues dimensions rela

cionades amb l'autoconcepte, com són ara 

la competència i la vàlua (Greene i Ignico, 

1995). Ben al contrari, Faigenbaum i col. 

(1997), després d·un periode de 8 setma

nes d'entrenament de força, no van trobar 

efectes signifteatius en les mesures de caràc

ter psicològic que van realitzar. 

Els efectes sobre el desenvolupament 

somàtic (alçada i pes), dels nens eKpOsats a 

entrenaments de força. a curt termini. sem

blen ser escassos, segons indica Blimke 

(1993). Rians i col. (1987), afirmen que un 

entrenament de força, amb càrregues de 

baixa intensitat i amb un alt nombre de re

peticions, no origina un risc sobre la crei

xença. A la inversa, podria pensar-se que 

els guanys de força ocasionats per l'en

trenament d'aquesta qualitat podrien tro

bar-se també relacionats amb aquest de

senvolupament somàtic. Un altre estudi de 

Faigenbaum i col. (1996) dóna mostres de 

la incidència del treball de força en aquestes 

edats. Després de 8 setmanes d'entre

nament. amb una freqüència de 2 sessions 

per setmana, els nivells de força. experi

mentats en exercicis com ara el press de 

banc i l'extensió de cames sobre 6RM van 

augmentar, de forma significativa, en II 

nens i 4 nenes d'entre 7 i 12 anys d·edat. 

Tanmateix, aquest període d·entrenament 

va ser seguit per un altre, de durada similar, 

en què aquests subjectes no van realitzar 

cap tipus d·entrenament. ,Al final d'aquest 

període sense pràctica, es van registrar en 

els subjectes disminucions del nivell de for-

çaadquirit.deI19,3%ieI28,1 % sobre 

6RM en press de banc i extensi6 de cames, 

respectivament. És a dir que, després d·un 

període sense entrenament, el nivell de 

força adquirit gràcies a un treball previ ten

deix a tomar als valors inicials. 

(5trong i col.. 1978 i Laird, Fixler i Huffl

nes, 1979). Per aquest motiu, no es reco

mana I"entrenament de força a nens amb 

problemes crònics de tipus circulatori o 

cardiac (Rowland, 1990). 

D'altres efectes de l'entrenament de força 

en nens tenen alguna relació amb els nivells 

de colesterol sanguini. Així ho va demostrar 

I·estudi de Fripp i Hodgson (1987). en el 

qual es van registrar augments en lipopro

teïnes d'alta densitat (HDL) en 14 nens, 

després de 9 setmanes d'entrenament de 

força. 

D'altra banda. la densitat mineral òssia pot 

augmentar amb I"entrenament de força, 

factor clau per a la prevenció d·una futura 

osteoporosi (Rowald, 1990). Conroy i col . 

(1993) van observar que aixecadors de pe

sos de categoria júnior posseïen una densi

tat minera] òssia més gran a I"espina lumbar 

(L2-L4) i a la zona proximal del fèmur, en 

comparar-los amb el grup control. Encara 

que tot sembla indicar que l'entrenament 

de força miHora la densitat òssia. la falta 

d·estudis en nens fa que aquesta afirmació 

es faci amb cautela. 

Finalment, cal dir que una altra malaltia que 

pot ser previnguda amb l'entrenament de 

força és el mal d'esquena. Segons Newco

mer, Sinaki i Wollan (1997). la disminució 

de força a I·esquena s'associa amb proble

mes o dolors a la zona baixa d'aquesta a 

l'edat adulta. De la mateixa manera que en 

el cas anterior, calen més estudis que esbri

nin aquesta relació causa efecte i que deter

minin concretament la prevenció d·aquesta 

malaltia. 

RelaeW de l'entrenament 

deJorra amb el 
desenvolupoment d 'altres 
qualltals I copacitaIs 

En moltes ocasions, l'entrenament de L'entrenamentde força pot incidir de forma 

força ha estat relacionat amb alteracions o indirecta sobre altres qualitats o capacitats, 

augments de la pressió sanguínia, sobre- com poden ser ara la vekxitat. la resistència 

tot quan es parla d'entrenament isomè- i la He.xibil itat. 

trie. En els nens s'han detectat lleugers La velocitat (de desplaçament) no és ente-

augments en la pressi6 arterial en exerci- sa com una qualitat física pròpiament, atès 

cis amb contraccions d'aquest tipus que depèn de forma directa de la força. 

apunts E<k.u06 f l<o<. , hPDrt. (61 ) (~.71) 

Així, i segons Newton, per a una mateixa 

massa, a força més gran, una més gran ac

celeraci6 i, doncs, una velocitat més alta. 

Encara que això sembla obvi. I·estudi 

d'Hetzler i col. (1997) va revelar uns resul

tats contradictoris. Després d·un entrena

ment de força de 12 setmanes de durada 

(tres sessions per setmana). i malgrat aug

mentar els seus nivells de força. el grup 

control va mostrar diferències significative5 

pel que fa a la potència anaeròbica i en una 

cursa de velocitat sobre 40 iardes, en ser 

comparat amb un grup experimental. for

mat per 30 nens atletes. De tota manera, 

caldria més concreci6 pel que fa al tipus 

d·entrenament realitzat, per poder avaluar 

aquests resultats. 

QlJilnt a la resistència (capacitat i potència 

aeròbica i anaeròbica), hi ha evidències 

d·una millora d'aquesta qualitat a través de 

l'entrenament de força, encara que segons 

el tipus d'entrenament es veurà millorada 

una mena de resistència o una altra (re

sistència aeròbica-anaeròbica). Quan l'en

trenament consisteix a mobilitzar càr

regues baixes amb un alt nombre de repe

ticions, poden aconseguir-se notables aug

ments del VO~ (potència aeròbica) en 

nens (Weltrnan, 1986). Aquest autor va 

trobar augments del V02mb d'un 14 %. 

resultat similar al trobat per Docherty, 

Wenger i Caolins (1987). Segons Marsh ¡ 
Ridge (1993), el VO~ està molt estreta

ment relacionat amb diversos indicadors 

de la resistència cardiovascular, però tam

bé pot ser relacionat amb la força dinàmica 

i amb la força expiosiva. D'altra banda. 

aquests autors indiquen que el VO~ no 

es relaciona, si més no de fonna significati

va, amb la força de caràcter isomètric. Un 

altre estudi. en aquest sentit, és el realitzat 

per Pitetti i Femhall (1997). Aquests autors 

van avaluar la relaci6 entre la capacitat 

aeròbica i la força a les cames de 29 nens i 

nenes amb retard mental moderat. Els re

sultats van indicar una relació positiva en

tre la capacitat aeròbica (V02) i la força de 

les cames expressada en re laci6 al pes cor

poral. 

En referència a la Hexibil itat, cal dir que els 

detractors de l'entrenament de força en 

nens han donat suport a la idea que 



l'entrel"\êlfTleflt esmentat pot perjudicar Tester. Sobre aquest úft:im test. cal dir que 

aquesta qualitat. Sewall i Micheli (1986) no sembla un instrument òptim per a determi· 
van trobar disminució dels niveHs de flexibi- nar la força màxima isomètrica en nens 

litat després de 9 setmanes d'entrenament (Dawson, 1992; Hill i col., 1996). 

de força, encara que aconsellen els estira- A nivell general, la força muscular. o més 

ments abans i després de les sessions concretament, la tensió màxima generada 
d'entrenament d'aquesta qualitat. Faigen- per un múscul (o per diversos grups de 

baum i col. (1996) no van trobar cap inci- músculs). es mesura. habitualment, utilit-

dènóa d'un entrenament de força de 8 set
manes de durada sobre els nivells de Hexibi

litat de 15 nens i nenes; aquests resultats 

coincideixen amb els de Fehlandt (1993). 
Tot sembla indicar que periodes 

d'entrenament de força de 8 o 10 setma

nes no alteren aquesta qualitat. 

zant un dels mètodes següents: salts ... erti
cals, tensiometria, dinamometria, una re

petici6 màxima (I RM) i mètodes compute
ritzats (mesuraments isocinètics. electro

mecànics. etc.) (McArdle, Katch i Katch, 
1990). 

Garcia (1992) va utiHt:zar un dinamòmetre 

lars més baixes. Aquests ...alors de força van 

ser superiors, paraHelament, per als grups 

musculars extensors. 
Tot sembla indicar que l'aplicaci6 de noves 

tecnologies a l'a'laiuació de la força en nens 

es presenta com un camp encara per de

senvolupar. 

Riscos de l 'enlrenamenl 
de força en nens 

A més a més dels efectes que alguns tipus 

d'entrenament de la força tenen sobre la 

pressió sanguínia, existeixen, segons diver-

manual per tal de determinar la força sos autors. possibilrtats d'ocasionar alguna 

Diferències sexuals 

Tal com s'ha esmentat anteriorment, un 

dels factors de què depèn la força i el seu 
entrenament. és el gènere. A nivell gene

ral. els nens desenvolupen més força que 
no pas les nenes (Rowald. 1990). Aquesta 

afirmació és corroborada per Docherty i 

Gaul (1991). que, en avaluar els nivells de 

força en 52 nens i nenes (amb una mitjana 
d'edat de 10.8 anys) ... an registrar Indexs 

més grans de força, re lacionada amb la 

massa corporal, en els nens que en les ne

nes. Els mateixos resu~ts van ser trobats 

per Raudsepp i Paasuke (1995), aquesta 
..-egada amb nens i nenes de 8 anys. Tan

mateix, els ni ... ells de força adquirits a tra

... és de l'entrenament en aquestes edats és 

similar per a nens i nenes (Falk i Tenen

baum. 1996). 

Avaluació de laforçD 
en nens 

La precisió en l'a...aluació de la força en nens 

és una mica difícil. a causa. entre altres 
raons, del fet que la instrumentació és limi

tada i caJ diferenc~ entre força absoluta i 

relativa (Horvat. McManis i Seagra ... es. 
1992). Per a l"a...aluaci6de les diferents qua

litats i capacitats fisiques en e ls nens. entre 

elles la força , s'han anat utilitzant tests estan

darditzats, com ara la bateria Eurofrt , la ba

teriaAAPHERD. i el Nicolas Manual Muscle 

d'aferrament o prensió de 125 nens i nenes lesió estructural amb la seva pràctica. Per a 

(atletes i no atletes) i per crear una base en 

vistes a posteriors avaluacions normatives. 

Després de l'anàlisi estadística, aquest autor 

va arribar a la condusió que aquest tipus de 
dinamòmetre és una eina útil per al mesu

rament de la força de prensió en nenes. El 
mateix aparell va ser utilitzat per S ... ehla 

(1992). per tal d'establir, també, perfi ls de 

força de prensió en nens i nenes de 9, I O i 
II anys, útils per a futures a ... aluacions nor

matives. 

Pate i col. ( 1993)...an compro...ar la ... alidesa 

de cinc tests de camp destinats a avaluar la 

força absoluta i la resistència muscular del 
tren superior (aixecaments per sobre del 

cap, press de banc i Hexions de braços en 

barra) en nens de 9 i 10 anys d'edat; van 

realitzar diferents protocols per a cadascu
na d'aquestes expressions de la força. 

Aquests autors van arribar a la conclusió 
que aquests exercicis o tests són de poca 

utilitat en l'a...aluaci6 de la força absoluta i la 

resistència muscular. tot i que presenten 

que sí que són ... àlids en l'avaluació de la for

ça quan es relaciona amb el pes corporal 
dels subjectes. 

Pet que fa als registres isocinètics de la força, 

caJ destacar el treball d'Hil! i col. (1996). els 
quals, després d·a...aluar 25 nens i nenes. 

... an obtenir com a resultats una forta inte

racció entre 0 força desen\fOlupada per un 

grup muscular del tren inferior i la ..-elocitat 
angular del fllO\IÍment segmentari que pro

dueix aquesta contracció i van detectar va

lors més grans de la força a ... elocitats angu-

Rowald (1990), aquestes possibilitats se 

centren en fractures del platet de creixe

ment del canell, esquinços i torçades, i do

lors muscutars a les espatlles, a la zona baixa 
de ["esquena i al genoll. Per a Mazur, Yet

man i Risser (1993) l'entrenament desme

surat amb pesos en nens pot provocarfrac
tures. dislocacions, eSpondikllisi, hèmies de 
discos intervertebfals i lesions als meniscos 

dels genolls. Aquest tipus de lesions acostu
men a produir-se quan ["entrenament de 

força no es troba planificat i supervisat com 

caJ, si es mobilitzen càrregues excessives 

per sobre del cap. Fledc i Kraemer (1987) 

aporten una sèrie de recomanacions en 
aquest sentit: 

• L'entrenament ha de ser correctament 

~anificat (atenent als objectius i caracte
rístiques del jO'le esportista) i supervisat. 

• Els entrenaments amb càrregues màxi
mes no haurien de portar-se a terme, pel 
cap baix. fins als 16 o 17 anys d'edat. 

• Els nens haurien d'exercitar-se amb pe
sos o càrregues que puguin aixecar en 

més de 7 o 10 repeticions. 

• A les anteriors indicacions cal afegir el 
desen ... oIupament d'una bona tècnica 

en l'execució dels exercicis amb pesos 

(Cerani. 1990: Mazur, Yetman i Risser, 

1993). 

Encara que el tipus de lesions recollides en 

la documentació revisada pot atemorir els 

qui estiguin disposats a a~ icar un entrena-



(1) 

ment de força a nens, cal dir que, de tots els 

estudis revisats sobre el tema, en cap no hi 

hem trobat indicat cap cas de lesió, La res

ponsabilitat del preparador i del nen són, 

per tant, els factors més importants pel que 

fa a la seguretat d'aquesta melk! d'entre

Ik!ment. 

COllclustOIlS 

A partir de la informació recollida en la pre

sent revisió documental. es pot anibar a les 

següents conclusions: 

• Per donar resposta a la controvèrsia exis

tent en relació a la viabilitat o no de 

l'entrenament de força en nens, es pot 

dir que aquest tipus de programa pot 

produir augments signifK:atius en la força 

muscular, a causa, sobretot, d'un incre

ment en els nivells d'activació neuromus

cular dels grups musculars entrenats. 

Aquest augment de força és molt més 

notable, en comparar-lo amb el que pot 

experimentar un adult, si s'expressa en 

termes relatius, 

• Una edat idònia per al començament del 

desenvolupament de la força és la dels 7 

o 8 anys, ja que els estímuls d'entre

nament relacionats amb la força ràpida i la 

força resistència poden tenir un impor

tant efecte positiu en el nen, 

• Un alt nombre de repeticions amb càrre

gues molt baixes (sobre el 50 % I ORAM) 

sembla el més idoni per als nens en edat 

prepuberal, encara que també s'han 

aconseguit augments dels nivells de força 

amb càrregues superiors (70-80 % I PM) 

i un nombre de repeticions menor. Els 

descansos entre esforços han de ser am

plis. A més a més, el tipus de contracció 

més indicada per a aquest entrenament és 

la isotònica. Pel que fa als mitjans a utilitzar. 

són indicats: el propi pes del nen, els pe

sos lliures o manuelles. les pilotes llastades 

i els tensors o gomes elàstiques, encara 

que no es descarten les màquines amb re

sistències hidràuliques o les isocinètiques. 

• Encara que l'educació fisica escolar i al
tres menes de pràctiques esportives po

den augmentar els nivells de força en el 

op ... 

. Ilt:S IlI)lt: ~T I t:.\Tllt:.\ ,H\E.\T 

nen, un entrenament sistemàtic de força. 

dues vegades per setmana, durant vuit 

setmanes, sembla suficient per induir 

augments signifICatius en la força dels in

fants. Aquests augments són indepen

dents del desenvolupament somàtic que 

es produeix en aquestes edats, ja que 

una vegada que es deixa d'entrenar 

aquesta qualitat els nivells adquirits ten

deixen a tomar als inicials, és a dir, als que 

es possei"a abans de començar l'entrena

ment de força. 

• Els efectes d'aquest tipus d'entrenament 

vénen determinats per l'edat. e l nivell de 

maduració i el sexe. Aquests efectes es 

troben relacionats també amb augments 

en la pressió sanguínia (entrenament 

isomètric), amb els nivells de colesterol 

sanguini, amb la densitat mineral òssia i 

amb la prevenció del dolor en la zona 

baixa de l'esquena. 

• L'entrenament de força pot incidir de 

forma positiva en el desenvolupament 

d'altres qualitats o capacitats, com són 

ara la velocitat i la resistència (capacitat 

aeròbica, YO-.), Pel que fa a la flexibili

tat, no sembla que existeixin efectes ne

gatius, encara que se'n re<omana la 

pràctica abans i després de ¡'entrenament 

de força. 

• A nivell general, els nens desenvolupen 

més força que no pas les nenes, encara 

que els nivel ls de força adquirits mitjan

çant l'entrenament en edat prepuberal és 

similar per a nens i nenes. 

• Tot i que no cal descartar uns certs riscos 

reladonats amb l'entrenament de força 

en nens, sembla que una bona planifica

ció i supervisió de l'entrenament a aques
tes edats els redueix al mínim. 
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Canvis en el nivell de condició física relacionada
amb la salut de dones participants en un programa
municipal de ball aeròbic

Resum

Belén Tabernero Sanchez
f>m/i'ssom dI' IfI 1':1' dI' .I1f1i/isleri dp ¿fllJ/(}1'fI

('lIir!'Fsilll! di' Sflllllllllllm

José Gerardo Villa Vicente
f>m/i'ssor dI' rt.Y(~ IFf) di' ('llsle/lfI i UI'fI

fJj'o/f'ssOI' f/s.....·Ocifl/ rlf' IfI {'uirr'I'siliirill de j)('rJ

Sara Marquez Rosa
Juan García López
I)m/i'ss(lr de rt.Y(~!Ff) dI' ("IS/I'IIII i Uní

Paraules clau

ball aeròbic, condició física, dones, salut

Abstract

The relations between physical activity and health can be studied
through the changes produced in the level of physical condition.
Oifferent studies come to the conc/usion that, both the increase in
the practice of habitual physical activity and the physical condition
of the partiCipants, are connected to an improvement in health
levels
The different prescnption programmes of physical exercise vary
according to intensity, length of time, frequency and the type
of activity In this work we have analysed one type of physical
activity aerobic dancing, so as to examine the effects that the
participation in a programme of six months produces in diflerent
components ol physical condition related to health
The components ol physical condition valued were maximum
consumption of oxygen, body composition, muscular strength and
reslstance, and Ilexibility. The results obtained show significant
changes in some ol the components of physical condition related
to health, such as a lower percentage ol lat, and an increase in
muscular strength and resistance in the lower limbs and stomach
musc/es.

Les relacions entre activitat física i salut poden estudiar-se a través

dels canvis que es produeixen en el nivell de condició física. Dife

rents estudis porten a la conclusió que, tant l'increment de la pràcti

ca d'activitat física habitual, com la condició física dels participants,

van associats a una millora dels índexs de salut.

Els diferents programes de prescripció d'exercici físic varien

d'acord amb la intensitat. durada, freqüència i tipus d'activitat. En

aquest treball. hem analitzat un tipus d'activitat física, el ball aerò

bic -també conegut com a aeròbic-, amb l'objecte d'examinar

els efectes que la participació en un programa amb aquest con

tingut, de sis mesos de durada, produeix en diferents compo

nents de la condició física relacionats amb la salut. Els compo

nents de la condició física valorats han estat: el consum màxim

d'oxigen, la composició corporal, la força i resistència muscular i

la flexibilitat. Els resultats obtinguts mostren canvis significatius en

alguns dels components de la condició física relacionats amb la

salut. com a¡-a la disminució del percentatge de greix i ¡'augment

de la força i la resistència muscular dels membres inferiors i de la

musculatura abdominal.

Introducció

La utilització de l'activitat física com a mitjà per al manteniment i la

millora de la salut és un tema que ara com ara està sent objecte de

gran suport polític, social i dels mateixos professionals de

l'educació física (Pascual, 1995). L'estudi de les relacions entre ac

tivitat física i salut està sent objecte de contínues revisions (Devís i

Peiró, 1993).

L'activitat física posseeix un doble impacte en la salut. un de directe i

un altre d'indirecte, mitjançant la condició física (Bouchard i cols.,

1990). Això és degut. en gran part, al conjunt d'adaptacions morfo

funcionals que es produeixen a l'organisme com a conseqüència de

la pràctica quotidiana d'exercici físic, adaptacions que defineixen el

nivell de condició física (Tercedor i Delgado, 1998 a) i al fet que im

plica un increment en la capacitat funcional. Els estudiS epidemiolò-

ï-l apunts EducaCió FíSica I Esports (61) (74-79)¡¡ 
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Abstract 

The relallom betl.l\leen physlcal aclN/ly and heaJth can be sludle-d 
Ihrough Ihe changes produce-d m Ihe level of phys!Cal condltlon 

Olfferent srud,es corne 10 the conc/uslDn that. both rhe mcrease In 

the pracl lce or habitual physical aC/!Vlty and /he phys!Cal condlrlon 
ol Ihe partICipants. are connected to an Improvement m heal/h 
levels 
The different preSCf/pllOn programmes of physical e-xerclse val}' 
accordmg ro m/enSl/y. length of Ilme, frequency and the type 
of actMty In Ihls WOT>: l.I\Ie have analyseti one type of physlcal 
actwl/y, aeroblC dancmg, so as 10 examme Ihe effects thaI Ihe
piJrtIClpatron m a programme of SI)! months produces In d¡{fe-rent 
components or physlCClI condl/!on relaled 10 heallh 
The compone-nlS o{ physICal condmon valued were maxlmum 
consumpl,on of o'9'fJe-n. body compoSltlon, muscular srrenglh and 
reslstance, and flexlb¡/iry The results ob/ameli show slgmficant 
changes In some ol Ihe components or phYSICal cond!/ion relateti 

10 nealth. such as a /ower percen/age o{ fai, and an Increase m 
muscular Slrength and resiSlance m /he Iower Ilmbs and sromach 
muscles 

Resum 

Les relaoons entre actiVitat flslCa i salut poden estudiar-se a traves 

dels canVIS que es produep\en en el nIVell de condlOó fislCa. Dife

rents estudiS porten a la conclusIÓ que, tant l'increment de la pràCtl
ca d'aclNJtat física habitual. com la CondiCIÓ fislca dels partlOpants. 

van assoCiats a una m illora dels índexs de salut 

Els diferents programes de preSCripCiÓ d'exerCiCI fislc vanen 

d'acord amb la Intensitat, durada, freqüènCia I tipUS d'actiVitat, En 

aquest treball. hem analitzat un tipUS d'actIVItat fíSica, el ball aerÒ· 

blC també conegut com a aeròbiC ' , amb l'objecte d'exammar 

els efectes que la partiCipaCIÓ en un programa amb aquest con

Mgu!. de sis mesos de durada, produeiX en diferents compo

nents de la condició fíSica relaCionats amb la salut. Els compo

nents de Iii condiCiÓ fiSlCa valorats han estat: el consum màXim 

d'OXigen, la compOSICIÓ corporal, la força I resistènCia muscular I 

la nexlblhtat, Els resultats oblli1guts mostren canvis significatiUS en 

alguns dels components de la condiCiÓ fíSica relaCionats amb la 

salut, com ara la dlsmmUCIÓ del percentatge de greix i l'augment 

de la força I la remtenCla muscular dels membres II1fenors I de la 

musculatura abdommal . 

¡II'rOllucdó 

La utilitzaCIÓ de l'actlV/tat fislca com a mitjà per al manteniment lla 

millora de la salut és un tema que ara com ara està sent objecte de 

gran suport polilJc. SOCIal I dels matCI~OS profeSSionals de 

l'educaCiÓ fíSICa (Pascual. 1995). L'estudi de les relaCIons entre ac

tiVitat fíSICa I salut està sent objecte de continues rev'Slons (Devis I 

Peiró, 1993). 

L'actMtat fisica possee,x un doble Impacte en la salut. un de directe I 

un altre d'Indirecte, mitjançant la CondiCiÓ fisoca (Bouchard I cols.. 

1990). Això és deguI. en gran part, al conjunt d'adaptaCions morfo

fUl1Clor\,ds que es produel~en a l'organisme com a conseqüènCia de 

la pràctICa quol!drana d'exercICi fiSIC, adaptaCions que defineixen el 

nIVell de CondiCIÓ fislca (T crcedor I Delgado, 1998 a) I al fet que Im

plica un Increment en la capaCitat funClonaJ, Els estudIS epldemKllò-
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gics d'aquesta índole segueixen el patró

d'avaluar la relació de l'activitat física i/o de

la condició física amb els índexs de morbidi

tat i mortalitat i, més recentment, amb les

discapacitats funcionals. Molts estudis con

clouen que, tant l'increment de l'activitat fí

sica habitual d'una persona, com la seva

condició física, van associats a una millora

dels índexs de salut (Tercedor i Delgado,

1998 b), relació que ha estat fermament es

tablerta, durant les passades dècades, amb

nombrosos exercicis controlats (Blair,

1993).

La condició física en relació amb la salut ha

estat definida com: "un estat dinàmic d'e

nergia i vitalitat que permet a les persones

portar a terme les tasques diàries habituals,

gaudir d'un temps de lleure actiu i afrontar

les emergències imprevistes sense una fati

ga excessiva, alhora que ajuda a evitar les

malalties hipocinètiques -derivades de la

manca d'activitat física-, a desenvolupar el

màxim la capacitat intel'lectual i a experi

mentar plenament l'alegria de viure" Bou

chard i cols., 1994; Rodríguez, 1995; Ro

dríguez i cols., 1995; ACSM, 1998).

La consideració dels components de la

condició física en relació amb la salut ha va

riat al llarg de la història; tot i que, actual

ment, podem dir que existeix un consens

sobre aquests components, així com sobre

els factors que determinen la condició física,

i s'accepta, en general, que pot ser valorada

mitjançant l'avaluació de: la capacitat aerò

bica, la força i resistència muscular, la fiexibi

litat. la composició corporal i l'equilibri (Oja

i Tuxworth, 1995; ACSM, 1998).

La prescripció d'exercici és el procés pel qual

es recomana a una persona un règim

d'activitat física de manera sistemàtica i indivi

dualitzada; cal incloure-hi el tipus d'exercici,

la intensitat, la durada i la freqüència (King i

Senn, 1996). El conjunt ordenat i sistemàtic

de recomanacions podem anomenar-lo

programa d'exercici físic.

El CoI'legi Americà de Medicina de l'Esport

(ACSM, 1998), basant-se en la necessitat

d'una guia per a la prescripció d'exercici físic

a adults sans, ha realitzat diferents recoma

nacions sobre la quantitat i qualitat d'exercici,

i n'ha determinat el tipus, freqüència, intensi

tat i durada; també inclou el ball aeròbic com

un tipus d'activitat apropiada per millorar la

capacitat aeròbica dels adults. El ball aeròbic

o aeròbic és una forma popular d'exercici

per millorar i mantenir la condició aeròbica,

que consisteix a moure's al ritme de la músi

ca, tot efectuant una rutina de moviments

coreogràfics manllevats de diverses menes

de balls (jazz, bal/raom, ballet, comèdia mu

sical) combinats amb altres moviments rít

mics, com ara salts i estiraments (Heyward,

1996). En l'última dècada ha estat acceptat

com una forma particular d'exercici aeròbic

(Legwold, 1982) i últimament s'ha anat con

vertint en una forma molt popular d'exer

citar-se (Williams i Morton, 1986) Diversos

estudis asseguren que requereix un grau

moderat-alt de despesa d'energia (Weber,

1974; Foster, 1975; Igbanugo i Gutin, 1977)

i sembla que té prou potencial per aportar la

quantitat i qualitat d'exercici necessari per al

desenvolupament i manteniment de la for

ma cardio-respiratòria i per a la modificació

de la composició corporal. Tanmateix, els

estudis sobre els beneficis que la participació

en un programa de ball aeròbic produeixen

en els seus participants no sempre coincidei

xen en els seus resultats, ja que mentre uns

autors mostren un augment estadísticament

significatiu en alguns paràmetres, com són

ara el V02max (Williams i Morton, 1986)

d'altres no han trobat aquest canvi (Kowal i

cols., I978); igual com passa amb altres

paràmetres estudiats, com ara la composició

corporal (Ward i McKeown, 1988).

Davant aquesta ambigüitat de resultats, el

present estudi es va dissenyar amb l'objecte

d'examinar els efectes que la participació en

un programa de ball aeròbic produeixen

sobre els components de la condició física

relacionats amb la salut. bo i analitzant tant

possibles canvis en l'estat global com modi

ficacions específiques en els diversos com

ponents.

Mètodes

Subjectes

Després de la realització d'un reconeixe

ment mèdic i un qüestionari sobre l'estil de

vida, van ser seleccionades trenta-una do

nes (edat mitjana, 32 anys) del municipi de

EducaCió Fi"ca I Esports (61) (74-79)

Lleó, participants en un programa de ball

aeròbic de sis mesos de durada (I h/dia, 3

dies/setmana).

Cada sessió constava d'una fase d'escal

fament, amb una durada de 8-10 minuts en

què es realitzaven exercicis de baixa intensi

tat (40-60 % de la freqüència cardíaca

(FC màx); una fase principal, on es desen

volupava una coreografia de moviments

aeròbics encadenats uns amb altres, amb

una durada de 30-35 minuts i a una intensi

tat corresponent del 60 al 80 % de la FC

màx., i una fase final, o de tornada a la cal

ma, amb una durada de IO minuts en la

qual es feien exercicis d'estirament i de ti

pus calistènic. La mitjana de treball de cada

sessió oscil'lava entre el 65-75 % de la FC

màx, calculada aquesta sobre la FC màx

teòrica (220-edat), i controlada mitjançant

pulsòmetres tot al llarg del desenvolupa

ment del programa.

Obtenció de dades

Les participants van realitzar les diferents

proves de camp de valoració de la condició

física en la primera i última setmana del pro

grama de ball aeròbic, després de sis mesos

de participació.

La condició aeròbica es va avaluar utilitzant

el test de recórrer una milla de Rockport

(Kline i cols., 1987), que permet estimar el

consum màxim d'oxigen (V02màx) mitjan

çant una equació generalitzada que consi

dera el temps i la freqüència cardíaca de la

prova, a més a més del pes i el sexe dels

avaluats, desenvolupada i validada per a una

àmplia gamma de població de 30 a 69 anys

(Kline i cols., 1987), per a joves de 20 a 29

anys (Coleman i cols., 1987) i per a altres

grups poblacionals (George i cols., I998).

També es va calcular l'índex de resistència

cardíaca mitjançant la prova de Ruffier,

àmpliament utilitzada per la senzillesa

d'exercicis que requereix (Villa, 1999).

Mitjançant procediments antropomètrics

(alçada, pes, perímetres, diàmetres i plecs

cutanis) es va procedir a l'anàlisi de la com

posició corporal dels subjectes; se'n va de

terminar el percentatge de greix des de

l'estimació de la densitat corporal calculada

utilitzant el sumatori de tres plecs cutanis

apunts ( :¡

glCs d'aquesta índole segueIXen el patró 

d'avaluar la relaCIó de l'activrtat fíSKa ¡Jo de 

la CondICIÓ fisia amb els índexs de morbidi

tat i mortahtat l, més re<:enUTlent, amb les 

dlscapaotats funCIonals, Molts estudis CO!l

douen que, tant !'increment de l'actMtat fi

SKa habitual d'una persona, com la seva 

condICió fisica, van associats a una millora 

dels indexs de salut er ercedor I Delgado, 

1998 b), relació que ha estat fermament es

tablerta, durant les passades dècades, amb 

nombrosos exefCICls controlats (BlaI(, 

1993), 

La condi<:ló fiSKa en relacIÓ amb la salut ha 

estat de~nida com: 'un estat dinàmic d'e

nergia I vitalitat que pelTl1et a les persones 

portar a terme les tasques d~nes habituals, 

gaudir d'un temps de lleure actiu i afrontar 

les emergències Imprevistes sense una fati

ga excessIVa, alhora que ajuda a evitar les 

malalties hlp0Clnètrques --derivades de la 

manca d'actIVitat flSlCa-, a desenvolupar el 

màxim la capaCitat InteHectual I a expen

mentar plenament l'alegna de Vlure- Bou
chard I cols .. 1994: Rodriguez, 1995: Ro

drlguez I cols .. 1995: AC5M, 1998), 

La consderació dels components de la 

CondICió fisrca en relacIÓ amb la salut ha va

riat al llarg de la històna: tot I que, actual

ment, podem dir que eXisteix un CO!lsens 

sobre aquests com¡x¡nents, alxi com sobre 

els factors que determinen la CondICIÓ ffSlca, 

i s'accepta, en general, que pot ser valorada 

mrtJançant l'avaluació de: la capaCitat aerò

bica,la força I resistència muscular, la flexibi

Irtat. la composICió corporal I l'equilibn (Oja 

I Tuxworth, 1995: ACSM, 1998), 

La prescnp06 d'exerocl és el procés pel qual 

es recomana a una persona un règim 

d'actMtat ffSlCa de manera sistemàtICa I indivi

dualitzada: cal incloure-hi el tip..ts d'exeroo, 

la Intensrtat, la durada i la freqüencia (King i 

Senn, 1996), El conjunt ordenat i sistemàtlC 

de recomanacions podem anomenar-lo 
programa d'exerciCI liSIC, 

El CoI'legI Alnencà de Mediona de l'Esport 

(ACSM. 1998), basant-se en la necesSItat 

d'una guia per a la prescnpci6 d'exercici ffsic 

a adults sans, ha realrtzat diferents recoma

naCIOns sobre la quantitat I qualitat d'exeraci, 

i n'ha determinat el tipus. freqüència, Intens.

tat I durada: també inclou el ball aeròbic com 

un tipus d'actMtal aprop!Clda per mrllorar la 

capaotat aeròbICa dels adults, El baH aeròbIC 

o oeròbic és una fOl'TTla popular d 'exeroci 

per millorar I mantenir la condició aeròbica. 

que con5lstelX a moure's al ntme de la músi
ca. tot efectuant una rutJna de ffiOV1ments 

coreogràfICS manllevats de diverses menes 

de balls (jazz. bol/room, bal!et, comèdra ITlU 

srcaI) combrnats amb altres ffiOV1ments 1Ít

mlCS. com ara salts I estJraments (Heyv.rard. 

1996), En l'última dècada ha estat acceptat 

com una fOlTT'lil particular d'exerocl aeròbic 

(LegwoId, 1982) i últimament s'ha anat CO!l

vertlnt en una forma molt popular d'exer

citar-se (Wrl l~ i Morton, 1986). Drversos 
estudis asseguren que requereix un grau 

moderat-alt de despesa d'energra (Weber, 

1974: Foster, 1975: Igbanugo i Gutin, 1977) 

I sembla que té prou potencial per aportar la 

quantItat I qualitat d'exeroci necessari per al 

desenvolupament ( manteniment de la for

ma cardio-respiratòOa I per a la modificació 

de ta composICIÓ corporaL T anrnatetX. els 

estudis sobre els benefICIS que la partICIpació 

en un programa de ball aeròbic produeIXen 

en els seus partrcipants no sempre COtncideJ

xen en els seus re$Ultats, ja que mentre uns 

autors mostren un augment estadísttcament 

srgntfrcatlU en alg¡.Jns paràmetres, com són 

ara el VO~ (Wllliams I MortO!l, 1986) 

d'altres no han trobat aquest canVi (KowaI i 

cols.. 1978): Igual com passa amb altres 

paràmetres estudiats, com ara la composició 

corporal (Ward i McKeown. 1988), 

Davant aquesta ambigüitat de resultats, el 

present estudi es va dissenyar amb l'objecte 

d'examinar els efectes que la participació en 

un programa de ball aeròbIC produeixen 

sobre els components de la condICió ffslca 

relacionats amb la salut. bo I ana)¡tzant tant 

possibles canViS en l'estat global com modl

fKaClO!ls específiques en els drversos com

ponents. 

Alè/odes 

SlIbJec.es 

Després de la realització d'un reconel~e

ment mèdic I un queStlonari sobre l'estil de 

vida, van ser seleccionades trenta-una do

nes (edat mrtjana, 32 anys) del muniCIpi de 

f LI' ÚIXI< Ifi 1 \ 11~.7'lJ 

Ue6, partJcipants en un programa de ball 

aeròbic de SIS mesos de durada (I hldla, 3 

dies/setmana). 

Cada sessió constava d'una fase d'escal

fament. amb una durada de 8-1 O mlnulS en 

què es realitzaven e~erclCJsde baixa IntenSI

tat (40-60 % de la freqüència cardíaca 

(FC màx): una fase principal, on es desen

volupava una coreografia de movrment5 

aeròbiCS encadenats uns amb attres, amb 

una durada de 30·35 minuts i a una intenSI

tat corresponent del 60 al 80 % de la FC 

màx .. i una fase final. o de tomada a la cal

ma. amb una durada de 10 minuts en la 

qual es feien exercicis d'estirament i de Il' 

pus cahstènic. La mitjana de treball de cada 

sessió oscrl'lava entre el 65-75 % de la FC 

màx, calculada aquesta sobre la FC mà>: 

teònca (220-edat). I controlada mll¡ançant 

pulsòmetres tot al llarg del desenvolupa

ment del programa. 

Obte" ció de dades 

Les parllcipants van realitzar les diferents 

proves de camp de valoració de la condició 

física en la primera I ú!tJma setmana del pro

grama de ball aeròbic, després de $IS mesos 

de partiCipaCiÓ. 

La condició aeròbica es va avaluar utilitzant 

el test de recórrer una milla de Rockport 

(Kiine i cols" 1987), que permet estimar el 

consum màxim d'oxigen 010]tNtJ mitjan

çant una equaCió generalitzada que ConSl

dera e l temps I la freqüènCia cardíaca de la 

prova, a més a més del pes i el sexe dels 

avaluats, desenvolupada i validada per a una 

àmplia gamma de població de 30 a 69 anys 

(KJine I cois .. 1987), per a pves de 20 a 29 

anys (Co!eman I cols .. 1987) i per a altres 

grups poblacionals (George i cols .. 1998). 

També es va calcular l'fndex de reststènoa 

cardíaca mlt¡ançant la prova de Ruffler, 

àmpliament utilitzada per la senzillesa 

d'exercICIS que requereix (\'illa. 1999). 

Mrtjançant procediments antropomètncs 

(alçada, pes, perímetres, diàmetres I plecs 

cutanis) es va procedír a l'anàlísi de la com

posició corporal dels subjectes: se'n va de

terminar el percentatge de greix des de 

l'estimació de la denSitat corporal calculada 

utilitzant el sumatori de tres plecs cutaniS 
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Figura I. Valors mitjal/s del cOI/sum màxim de

o;rígel/. AI/àlisi de les diferèucies abans i després

del programa de ball aeròbic (I/S =I/O sigu'ificatiu;

* =p < 0,05).

Taula I. Valors miljaus ± EEM eu les difereuts

¡)l'ores de valoració de la coudició flsica i auàlisi

de les diferèucies obsermdes abaus i després del

programa del ball aeròbic. Nivells de siguificació

(us = uo siguificativa; * ~ P <0,05; ** =P <0,00 I;

*** =P < 0,001).

(tricipital, suprailíac i cuixa), amb l'equació

generalitzada i validada per a dones d'edats

compreses entre els I 8 i els 6 I anys, de

Jackson i cols. (1980). El càlcul del pes ossi

es va realitzar des de l'equació proposada

per Von Dòbeln, modificada per Rocha

(1975); el pes residual es basa en la relació

proposada per Würch (1974) i el pes mus-

Resultats

La taula I mostra els valors mitjans i l'error

estàndard de la mitjana en les diferents pro

ves de valoració de la condició física utilitza

des, així com l'anàlisi de les diferències ob

servades abans i després del programa de

ball aeròbic. AI final del programa de sis me

sos de ball aeròbic el V02màx no va experi

mentar millores estadísticament significati

ves (figura I), mentre que el percentatge de

greix sí que va patir una disminució (figu

ra 2). La força explosiva de les extremitats

inferiors (figura 3) i la força-resistència dels

músculs abdominals (figura 4) també van

variar de forma estadísticament significativa.

augmentant en tots dos casos.

Tot i que diversos estudis han descobert

un augment estadísticament significatiu en

el V02màx , abans i després d'un programa

de ball aeròbic (Vaccaro i Clinton, 1981;

Cearly i cols., 1984; Dowdy i cols, 1985),

d'altres autors no han trobat aquest canvi

(Kowal i cols., 1978). Els nostres resultats

reflecteixen un discret augment en el

V02màx entre els períodes estudiats (abans

i després del programa), encara que

aquest no és estadísticament significatiu. La

seva millora va directament unida a la fre

qüència, intensitat i durada de l'exercici;

tanmateix, podem trobar valors diferents

associats a aspectes genètics, així com al ni

vell d'activitat inicial (Klissouras i cols.,

1973).

Anàlisi estadística
Per fer l'anàlisi de les diferències en les dis

tintes proves de valoració de la condició físi

ca abans i després del programa de ball

aeròbic s'ha utilitzat el test la prova t de Stu

dent per a dades aparellades. Es van consi

derar diferències estadísticament significati

ves per a valors de P<0,05, tot establint un

nivell de significació (*) per als valors de

P<0,05, dos nivells de significació (**) per a

P<O,O I i tres nivells de significació (***) per

aP<O,OOI.

Discussió

cular ve determinat per la diferència entre

el pes total i la suma dels pesos gras, ossi i

residual. Es va considerar, a més a més, el

sumatori de quatre i set plecs cutanis, ja que

els valors obtinguts per la suma d'aquests

sembla tenir una valoració més objectiva

per a l'estimació i control de l'índex d'a

dipositat que no pas algunes fórmules gene

ralitzades, que no sempre s'adapten a les

característiques de la mostra sobre la qual

s'apliquen (Porta i cols., 1993).

La valoració de la força i la resistència mus

cular es va realitzar mitjançant les següents

proves: la força explosiva dels membres in

feriors, mitjançant la prova de salt vertical

màxim, utilitzant una plataforma de contac

te Ergo Jump Bosco/5ystem connectada a

un ordinador portàtil; la prova esmentada

avalua l'alçada del salt d'acord amb el temps

de vol; diversos estudis han trobat alts ín

dexs de fiabilitat en l'aplicació d'aquesta

prova mitjançant la utilització de la platafor

ma de contactes (Gusi i cols., 1997). Per a

la valoració dels músculs abdominals es va

utilitzar la prova d'encorbaments, amb un

màxim de 75 repeticions en tres minuts, va

lidada i acceptada com a prova útil i fiable

per valorar la força-resistència abdominal

en l'edat adulta (Faulkner i cols., 1989). La

força de prensió de l'esquena es va valorar

utilitzant un dinamòmetre d'esquena (mo

del Provença) i la de les mans amb un di

namòmetre marca Therapeutic (model

07012); en tots dos casos, es va supervisar

tant el correcte calibratge dels aparells com

la posició d'execució dels examinats.

La flexibilitat del tronc es va valorar mit

jançant la prova d'asseure's i abastar, aju

dats per un calaix; la fiabilitat i la validesa

d'aquesta prova han estat estudiades per

diversos autors que han indicat valors sa

tisfactoris per a ser utilitzada com a prova

de valoració de la flexibilitat dels isquio-ti

bials i com a mètode adequat per diag

nosticar la flexibilitat general dels subjec

tes (Gonzalez, 1997). L'equilibri es va va

lorar utilitzant la prova d'equilibri mono

podal sense visió; la fiabilitat de la prova

esmentada ha estat estudiada i ha mostrat

nivells més que satisfactoris i índexs supe

riors als obtinguts en altres proves (Rodrí

guez i cols., 1996).
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Figllm 2. Valors lI/i(jIIlIS del percentalge de greix.

Anàlisi de les diferèllcies abans i de'¡Jrés del progm

li/a de ball aeròbic (/J* ~ < 0,05).

Figllm 4. Valors II/i(jans de laforça·resistència abdo
II/illal. Anàlisi de les diferències abans i després del

progmll/a de ball aeròbic (** p = < 0,01).
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Figllra 3- Valors II/i(jalls de la força e.\¡Jlasilla del
¡ren i,¡ferior (SIlil tJer¡¡,'al). Allàlisi de les dijèrèn

cies abans i després del prograll/a de ball aeròbic

(*** =p < 0,001).

múscul (increments del 39,8 % al 40,4 %).

A més a més, analitzant la disminució en el

sumatori de plecs cutanis, tant de quatre

com de set, també podem observar que

aquesta és estadísticament significativa.

Diverses investigacions han demostrat que

la participació regular en un programa

d'exercici físic pot alterar la composició cor

poral d'un individu. Els entrenaments aerò

bics i amb pesos són maneres efectives de

disminuir el gruix dels plecs cutanis i el greix

corporal, tant de dones com d'homes

(Heyward, 1996), i augmenta la massa

muscular, el metabolisme basal i la capacitat

metabòlica de la massa muscular (King i

Senn, 1996). La inexistència de diferències

en la composició corporal i en el percentat

ge de greix en alguns estudis, és deguda,

parcialment, a la curta durada del programa

estudiat, que no permet que aquests efec

tes arribin a manifestar-se (\Iaccaro i Clin

ton, 1981), i parcialment a la freqüència del

programa o a la intensitat de l'exercici

(Heyward, 1996). A més a més, la partici

pació en un programa d'exercici físic pot

comportar canvis en els hàbits alimentaris,

que en aquest estudi no han estat valorats,

però que podrien influir en les variacions

aquí observades.

Encara que cap dels estudis consultats ha

valorat paràmetres relatius a la for

ça-resistència muscular, els nostres resul

tats mostren millores estadísticament signi

ficatives en la força-resistència abdominal i

en la força de les extremitats inferiors. La

millora en aquests paràmetres pot ser de

guda a les pròpies característiques de

l'activitat, ja que inclou una combinació de

moviments rítmics executats amb música

del tipus de salts, desplaçaments laterals i

frontals, elevacions de genolls, etc. (Dowdy

i cols., 1985), que en definitiva són exercicis

dinàmics que poden resultar suficients per

mantenir i fins i tot millorar el grau de força i

resistència muscular de molts individus (Ro

dríguez, 1995). Per això, els entrenaments

de condició aeròbica o resistència no han

de ser considerats únicament com a un ele

ment per estudiar el V02màx , atès que te

nen un valor important per augmentar la

força-resistència muscular i la condició física

en general (ACSM, 1998).

En comparar els valors inicials del V02 màx.

amb la bibliografia consultada, observem

que aquests són inferiors als nostres, aspec

te que creiem que pot ser la causa del me

nor guany obtingut al nostre estudi, ja que

s'ha suggerit que el percentatge de millora

experimentat amb l'entrenament és inver

sament proporcional al V02màx inicial dels

individus (Fox i Mathews, 1981), és a dir,

que disminueix la capacitat potencial de mi

llora com més grans són els nivells inicials

de V02màx Uohannessen i cols., 1986).

L'explicació d'aquesta diferència de guany,

en comparació amb altres estudis, també

pot venir donada per la durada del progra

ma que, en el nostre cas, ha estat de 2 a 4

mesos més curta que l'analitzada en altres

estudis, atès que es troba prou documentat

que la millora en el V02màx va directament

unida a la durada de l'entrenament (ACSM,

1998).

El nostre programa de sis mesos de ball

aeròbic, amb una freqüència de 3 sessions

per setmana, no va produir canvis significa

tius en el pes corporal, aspecte reflectit

també en altres estudis de característiques

similars (Milbum i Butts, 1983; Dowdy i

cols., 1985). Quan analitzem els canvis en

la composició corporal, la bibliografia és

més ambigua: mentre que alguns autors,

com Vaccaro i Clinton (198 I) o com

Dowdy i cols. (1985) no troben diferències

després d'un programa de ball aeròbic de

10 setmanes de duració, Ward i McKeown

( I988) troben efectes mínims en la compo

sició corporal de les participants en un pro

grama de la mateixa durada. D'altres au

tors, sí que observen una disminució esta

dísticament significativa en el percentatge

de greix i un augment en el percentatge de

múscul; a més a més, analitzant el sumatori

de plecs, troben una disminució estadística

ment significativa en el sumatori de quatre

plecs cutanis (Williams i Morton, 1986).

Els nostres resultats revelen diferències es

tadísticament significatives entre els perío

des estudiats (abans i després del progra

ma), en la composició corporal de les parti

cipants en el programa de ball aeròbic; apa

reix una disminució significativa en el per

centatge de greix (reduccions del 24,3 % al

23, I %) i un augment en el percentatge de

EducaCió FíSica I Esports (61) (74-79) 77
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Conclusions

Les participants en un programa de ball

aeròbic de sis mesos de durada han experi

mentat canvis en alguns components de la

condició física relacionats amb la salut, com

ara disminució del percentatge de greix i

augment de la força i resistència muscular

dels membres inferiors i de la musculatura

abdominal, i no han experimentat modifica

cions en altres components, com són ara la

força de prensió de totes dues mans i de

l'esquena, així com de l'equilibri. Tanma

teix, cal ser cauts a concloure possibles rela

cions causa-efecte, atès que factors com

són ara les pròpies expectatives de millora

dels subjectes, el nivell d'esforç en la realit

zació de les proves, el nombre de subjectes

experimentals, etc., podrien modificar els

resultats aquí exposats.
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Paraules clau

planificació, adaptació, fisiologia, metodologia, objectiu,
principis de l'entrenament.

Abstract

Infantile training has to be a training and personal development
tool, broad, complete and balanced and not just a way of winning
or bettering a result. Childhood is a stage so wonderful and
important for the later development of a little giri or boy that it
shouldn't be sacrificed prematurely, for the sake of short-term
results. A classical definition of sport training says: It is the process
of adaptation to external stimulus, organised rationally to reach a
specific finality. This definition alerts us to the importance that
planning -Iong, half and short term- objectives, contents and
systems or methods of training has, for the creation of a "rational
whole" coherent, objective and real. Another aspect, perhaps the
most important from my point of view, is the physiological; how
does the individual organism respond to sports training? How
does the infantile organism adapt to training stimulus? What will
be the most appropriate methods to reaeh these adaptations?
How does one distribute the training tasks over a period? Theyare
questions of primary importance before starting a training session
and therefore, help in constructing a correct planification.

La gran majoria dels professionals i no professionals de l'entre

nament esportiu ens movem o treballem sobretot amb nens i ne

nes de diverses edats i no tant amb categories adultes. La infància i

l'adolescència són unes etapes molt delicades en la vida de la perso

na i això em fa pensar si treballem amb ells correctament des d'un

punt de vista pedagògic, aplicant una metodologia adient per a ells i

si busquem allò que els pertoca per la seva edat, a nivell físic i espor

tiu en general. Ho fem), o simplement apliquem sistemes d'entre

nament propis d'adults? Quines conseqüències pot tenir això a llarg

termini? El coneixement mínim de la fisiologia de l'esport i la teoria

de l'entrenament ens han de permetre planificar de manera correc

ta objectius, continguts a treballar, sistemes d'entrenament i també,

i no menys important, oferir una pedagogia o estil d'ensenyament

adequat a aquesta fase tan sensible en la vida de la persona. Un nen

o nena no és un adult en petit i hem de tenir en compte tot allò que

l'envolta i que sens dubte l'infiuenciarà. Des del punt de vista de les

capacitats físiques hem de tenir molt clar què i com desenvolu

par-les i per això aquí es mostraran els que sota la meva modesta

opinió són els Principis de l'Entrenament més importants amb nens

i joves, junt amb tots els altres Principis que s'ensenyen i ordenen en

la teoria de l'entrenament.

Introducció

L'entrenament infantil ha de ser un estri de formació i potenciació

personal, ampli, complert i equilibrat i no només una via per acon

seguir la victòria, o per millorar un resultat.

La infantesa és una etapa tan bonica i important per al desenvolupa

ment posterior del nen/a que no pot ser sacrificada de manera pre

matura, per assolir un rendiment a curt termini.

Si seguim una definició clàssica d'entrenament esportiu ens diu que:

És el procés d'adaptació a estímuls externs, organitzats racional

ment per aconseguir una finalitat concreta.

Aquesta definició ja ens alerta de la importància que té la planificació

a llarg, mitjà i curt termini, d'objectius, continguts i sistemes o mèto

des d'entrenament, per crear un tot racional i, per tant, coherent,

objectiu i real.

80 Educació FísICa I Esports (61) (SO-SS)



Quadre I. BasesflSiològiques de la selecció esportiva.

sense problemes les creixents càrregues

d'entrenament.

Dotar-li de les necessàries bases físiques,

tècniques, tàctiques i psicològiques àmplies

i eficaces. Posar a la seva disposició meca

nismes psicològics per rendir durant la

competició, i assimilar les futures càrregues

d'entrenament.

Per fer aquest treball correctament és im

prescindible, sota la meva visió, no tenir

pressa per assolir resultats, sinó invertir

gran part del volum d'entrenament en

aquesta preparació general, que en catego

ries superiors ens portarà a un nivell òptim

de rendiment.

El darrer punt, obtenció matisada de rendi

ment immediat, no és, segons el meu punt

de vista, contradictori amb una formació

esportiva progressiva, adequada a l'edat i

nivell de l'esportista i sense pressions psi

cològiques. Encara que nosaltres, com a

entrenadors, busquem un resultat futur, el

nen/a només veu el resultat immediat, i

això té una estreta relació amb la seva mo

tivació personal, la qual farà que segueixi la

pràctica esportiva o l'abandoni. Intentar

guanyar a través de l'esforç i la superació

personal és lícit i positiu per al nen/a, i crec

que hem d'intentar treballar en aquesta lí

nia, perquè una formació esportiva pe

dagògicament molt correcta però on el nen

no observa un resultat proper, per molt

Un altre aspecte, des del nostre punt de vis

ta potser el més important, és el fisiològic;

com respon l'organisme de l'individu a l'en

trenament esportiu? Com s'adapta l'orga

nisme infantil als estímuls de l'entrena

ment? Quins seran els mètodes més

adients per aconseguir aquestes adapta

cions? Com s'han de distribuir les càrregues

d'entrenament al llarg del temps?.. Són

preguntes, qüestions d'imprescindible res

posta abans de començar a entrenar, per

què ens ajudin a construir una planificació

correcta.

Objectius de l'entrenament
esportiu durant
la infantesa

He comentat, seguint la definició

d'entrenament esportiu, que la primera

cosa que s'ha de tenir ben feta és la plani

ficació; i la planificació ha d'estar basada,

primer, en l'estudi de la matèria de què

disposem, i segon, en la formulació d'uns

objectius, a partir de les possibilitats dels

individus.

Penso que el que s'ha de fer és explotar,

desenvolupar al màxim les capacitats físi

ques més destacables en cada individu,

amb un increment equilibrat de totes les

altres. I no pas creure que amb mitjans o

grans mètodes d'entrenament aconsegui

rem transformar l'individu en quelcom que

genèticament no és.

Genotip vs Fenotip

Això obligarà a objectivar, sintetitzar, je

rarquitzar objectius, mètodes, contin

guts ... que si ja és difícil en adults i profes

sionals, encara ho és més en infants a causa

de la gran quantitat de condicionants que

els envolten.

Podríem definir Genotip com l'herència

personal. Característiques musculars, es

quelètiques, fisiològiques i fins i tot psicolò

giques determinades pels gens. I Feno tip

com el conjunt de "caràcters", d'adapta

cions fisiològiques i estructurals fruit de la in

teracció entre genètica i entorn.

La conjunció d'aquests dos conceptes su

mats a l'alimentació generaran el BIOTIPUS

de cada individu.

AI quadre I podem veure un esquema rea

litzat per N P Dudin el I 987, que corrobora

la importància que té la genètica de

l'individu, i com això condicionarà la seva

pràctica esportiva. Infiuències genètiques

i/o ambientals sobre alguns dels índexs

morfo-funcionals de l'esportista.

Aquestes dades i d'altres, com per exemple

biòpsies musculars realitzades en atletes de

proves de velocitat, que han demostrat que

tenen una alta proporció de fibres blanques

(FT), fan pensar en allò que ja havia comen

tat anteriorment: desenvolupar aquelles ca

pacitats físiques idònies genèticament del

nen/a alhora que incrementem de manera

equilibrada totes les altres.

Segons Albert Batalla Flores els objectius

de l'entrenament esportiu en la iniciació

esportiva han d'estar encaminats a tres

pilars:

• Formació integral de la persona

• Preparació de l'esportista per al rendi

ment futur

• Obtenció matisada de rendiment imme

diat

Si aquests tres punts han de ser presents

pràcticament en qualsevol planificació,

encara molt més i de manera absoluta

ment imprescindible en la infantesa i la

pubertat.

Quan parlem de formació integral de la

persona hem de tenir clar que estem treba

llant amb individus que són en ple procés

de maduració i creixement i, per tant, no

podem oblidar mai que abans que res són

persones. Persones precisament sensibles

a tot el que els envolta, i infiuenciables per

tots aquells entrenadors, pels quals tenen

certa admiració. Un nen/a no és un adult

en petit, i tot el que es faci amb ell tindrà re

percussions a nivell corporal, psicològic i ac

titudinal.

Seguint els plantejaments d'Albert Batalla,

el segon punt, preparació de l'esportista

per al rendiment futur, ens diu que hem

d'adaptar progressivament l'organisme de

l'esportista perquè sigui capaç d'assimilar

EducaCió fíSica i Esports (61) (80-85)

VARIABLE

Reacció motriu

Velocitat contractil aciclica

Velocitat de desplaçament

Habilitat general

Habilitat especifica

Flexibilitat

Força en salt horitzontal

Alçada

Freqüència cardiaca

VO'mà' en treball normal

Capacitat de recuperació

INFLUÈNCIA
GENÈTICA

INFLUÈNCIA
AMBIENTAL
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ENTRENAMENT ESPORTIU AMB NENS I JOVES

PRINCIPIS D'ESPECIALITZACiÓ

l'èmfasi en la càrrega de treball i els seus

components d'intensitat i volum, altres ba

sats en la periodització i uns altres principis

que es basen en l'especialització. El quadre

3 indica els tres blocs més coneguts que

condensen i ordenen els principis de l'en

trenament esportiu.

El seguiment i la interrelació d'aquests prin

cipis faran que arribem allà on volem, o

com a mínim ens hi aproparem i d'una ma

nera correcta des del punt de vista fisiològic

i fins i tot gosaria dir que també des del punt

de vista pedagògic. No podem oblidar mai

que treballem amb persones no amb

màquines, i que per tant són organismes

sensibles a tot el que es fa amb ells, tinguin

l'edat que tinguin. Però encara hem de tenir

més cura quan són infants o adolescents. La

manera com s'hagi treballat i entrenat amb

ells en aquestes edats marcarà el seu futur

esportiu.

I aquest és el punt que a mi personalment

més em preocupa, perquè són milers les

fitxes federatives de joves esportistes,

nens i nenes, que ens són confiats pels

seus pares i mares amb il'lusió, tres o qua

tre dies per setmana, perquè juguin a

bàsquet, futbol, handbol ... i tenim una

gran responsabilitat i obligació d'assegu

rar-los que treballarem correctament amb

el seu filio filla.

Aquest neguit personal és el que m'ha por

tat a intentar trobar, dins la teoria de l'en

trenament, aquells principis més importants

quan entrenem amb nens i joves, sense

oblidar tots els anteriorment citats. Penso

que la correcta utilització de tots els princi

pis de l'entrenament i l'especial atenció en

els que comentaré a continuació ens poden

dur a una millor planificació de l'entrena

ment infantil.

Com sabem, existeix l'edat cronològica i

l'edat biològica. L'edat cronològica és la que

té pròpiament el nen o nena, i l'edat biolò

gica és un concepte de maduració personal

física i psíquica de cada individu.

Adaptació al nivell evolutiu
de l'esportista

mació pedagògica i didàctica, jo penso que

no són incompatibles entre ells. Sobretot

el primer i el tercer punt. Crec que la

qüestió està a utilitzar una metodologia

de treball adequada als nens i al seu nivell,

i uns estils d'actuació pedagògicament co

rrectes per part de l'entrenador. Penso

que el rendiment actual i la formació del

nen/a com a persona no són quelcom que

no es pugui unir, sinó tot el contrari, però

partint d'uns objectius racionals i plani

ficats.

És clar que el rendiment actual, sense obli

dar mai els dos primers punts, incrementa

la motivació del jove esportista cap a la

continuació de la pràctica. Augmenta la

seva autoestima, la seva capacitat volitiva i

fins i tot la seva integració social, amb el

grup, i tot això comportarà unes bases im

prescindibles per aconseguir el rendiment

futur.

Els tres pilars que han d'orientar l'entrena

ment esportiu durant la infantesa i l'ado

lescència, a nivell pedagògic i metodològic.

Això tindrà una implicació directa en l'en

trenament de les Capacitats Físiques, tant a

nivell d'objectius com de mètodes de tre

ball.

Penso que hauríem de buscar un equilibri

entre els tres pilars que defineix Albert Ba

talla (fig. I)

Entenem per Principi de l'entrenament

aquelles normes a seguir a l'hora de plante

jar qualsevol tipus de treball, basades en la

fisiologia i en la teoria de l'entrenament.

Aquell conjunt de normes que ens fan or

denar i planificar adequadament objectius,

continguts, sistemes d'entrenament i meto

dologia a utilitzar.

Aquests principis són coneguts, per sort

cada cop més, per la gran majoria d'entre

nadors i entrenadores i això està fent que es

treballi d'una manera un xic més oportuna.

Existeixen, segons autors diversos, principis

de l'entrenament, uns basats o posant

Principis de l'entrenament
esportiu específics
per a nens i joves

• Rendiment
immediat
• Prepació
rendiment
futur

• Formació
integral
de la persona
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bona que sigui, portarà el nen/a a deixar

l'esport, i això és tot el contrari del que bus

quem.

El principal objectiu de l'entrenament amb

nens i joves ha de ser el de contribuir a la

seva formació personal, seguit del rendi

ment futur i, en darrer cas, la recerca del

rendiment actual. (Quadre 2)

Tot i que aquest ordre és el més lògic des

del punt de vista de molts autors amb for-

Quadre 2. Entrenament esportiu amb nens ijolles.

Quadre 3. Pritlcipis d'entrenament (Roser Co/I).

PRINCIPIS SEGONS LA CÀRREGA

• Relació òptima entre càrrega i recuperació.

• Increment progressiu de la càrrega.
• Increment discontinu de la càrrega
• Versatilitat de la càrrega: variació d'estímuls, volum

i intensitat

PRINCIPIS SEGONS LA PERIODITZACiÓ

• Repetició i continuïtat.

• Adaptació a l'edat i sexe de l'individu.

• Altemança reguladora: interrelacionar capacitats físiques.
• Preferència i coordinació sistemàtica.

• Regeneració periòdica.
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Trobem, per exemple, dos nens de dot

ze anys, per tant, cronològicament iguals,

però que biològicament poden ser molt

diferents: alçada, pes, envergadura... Són

factors que haurem de tenir en compte a

l'hora de preparar el seu entrenament.

De fet, aquest principi seria una especifica

ció del principi d'individualització de l'entre

nament.

• Són preferibles les càrregues aeròbiques

a les anaeròbiques (N6kker).

• S'han d'eliminar càrregues elevades/ina

dequades quan entrenem la força, a cau

sa de la poca "estabilitat" del Sistema ossi i

muscular del nen, sobretot la seva co

lumna vertebral.

• Mantindrem la flexibilitat i l'elasticitat fent

estiraments de manera sistemàtica, com

pensant tots els treballs de força.

• Respecte a la motivació pel rendiment i

l'entrenament és important utilitzar el

Reforçament i per tant el condiciona

ment positiu (Roca i Balasch, Josep).

• L'Entrenament en grup és més motivant

que l'entrenament individual.

Preparació
per al rendimentfutur

Sempre respectant el principi d'adaptació

als nivells evolutius, durant l'entrenament

infantil hauran de fonamentar-se les bases

de l'entrenament i el rendiment futur

(Albert Batalla).

Jo entenc aquest principi com el concepte

de desenvolupar de manera coherent,

racional i equilibradament totes les capa

citats físiques, i intentar anar "explotant"

les característiques més importants de

cada individu. Fer un esportista tan com

plert com sigui possible, però que marqui

la diferència en allò per a què genètica

ment es troba dotat.

També penso que és molt important anar

formant el jove esportista psicològicament,

per suportar les càrregues de l'entrena

ment i la competició. Tenint en compte la

importància que això té en estadis superiors

de la vida esportiva. Quants joves amb bo-

nes o molt bones qualitats per a l'esport no

suporten la càrrega psicològica i intrínseca al

mateix esport?

Increment progressiu
de les càrregues

La càrrega és aquell estímul extern basat

en els conceptes de volum i intensitat,

que aplicats sobre el subjecte provoca

una adaptació i un increment de la tole

rància, per tant un increment del rendi

ment.

La recriminació més freqüent que es dóna

en l'entrenament infantil és que si les càrre

gues són massa elevades, a part de proble

mes osteoarticulars, pot donar un rendi

ment a curt termini, però pot ser que es

tanqui la capacitat de continuar adaptant-se,

De seguir progressant en el futur. Això pro

duiria l'abandonament de la carrera esporti

va de forma prematura.

Quan apliquem les càrregues d'entrena

ment, l'individu, a mesura que entrena va

aconseguint noves línies d'equilibri, va in

crementant la seva línia d'equilibri o ho

meòstasi progressivament en el temps.

Això està basat en la Síndrome General

d'Adaptació o Teoria de la Sobrecompen

sació de Selye.

Intentarem bàsicament sempre (de vega

des hi ha excepcions), però sobretot en

nens i joves, un equilibri entre càrrega i re

cuperació per entrenar de nou amb sobre

compensació, incrementar aquesta ho

meostasi personal i no caure en sobreen

trenament.

Factors per augmentar o incrementar la

càrrega d'entrenament i fer-ho de manera

adequada serien:

• incrementar el volum d'aquests entrena

ments (repeticions i temps de treball)

• incrementar la densitat d'entrenaments

(augmentar el nombre d'entrenaments

per unitat de temps. En cas d'entre

naments fraccionats, disminuir el temps

de pausa)

• incrementar la intensitat dels entrena

ments (grau de dificultat de la càrrega res

pecte al seu 100%. És un factor qualitatiu
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de la càrrega). (Gonzalez Badillo, J.J. I

Gorostiaga Ayestaran, E.)

Individualització
de la càrrega

Les mateixes càrregues físiques, en dife

rents persones o situacions, poden provo

car experiències diferents quant a exigència

psicològica, tot constituint sobrecàrrega

psicofísica i per tant un estrés amb efecte

reductor del rendiment. A aquest estrés

psicofísic es respon, per part del subjecte,

amb escassa disposició per a l'entrenament,

desmenjament, desil'lusió, pensaments ne

gatius envers la pròpia pràctica esportiva,

replantejaments del perquè d'aquesta

pràctica, lesions per desconcentració, le

sions simulades per desmotivació, i fins i tot

agressions verbals i físiques als companys i

verbals cap als entrenadors.

El cansament muscular i del sistema nerviós

central són la conseqüència de les càrre

gues psicofísiques, i la fatiga és un efecte

posterior de l'estrés (Hahn, 1988)

Queda clar, doncs, que la càrrega ha de ser

individual, o com més personalitzada mi

llor, i que se'n podrà fer la dosificació co

rrecta a partir del coneixement de la capaci

tat de recuperació de cada individu.

Dic que ha de ser tan individual com sigui

possible perquè aquest principi de l'en

trenament amb infants (també amb adults)

es resol "fàcilment" en els esports indivi

duals. Però el gran dilema es planteja en la

manera com resoldre-ho, com seguir amb

fidelitat aquest principi en els esports d'e

quip? Com resols aquesta qüestió quan,

per exemple, tens dotze jugadors i dues

cistelles de bàsquet? Ha d'actuar un juga

dor i la resta mirar, descansar, fer altres

treballs... ? Llavors els entrenaments es

convertirien en sessions maratonianes,

per ser fidels a la capacitat de recuperació

individual.

Crec que aquesta seria una bona hipòtesi

de treball per intentar arribar a una resposta

adequada a aquesta qüestió. Els prepara

dors físics d'esports col, lectius, penso que

amb bon criteri, ho resolen dient que en

aquests esports el rendiment de l'equip, el
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resultat en la competició, està per damunt

del rendiment individual. I, doncs, no inte

ressa tant que cada jugador estigui en òpti
ma forma com que els resultats de l'equip

siguin bons. I aquests resultats es poden

aconseguir quan la majoria de l'equip es

troba en afta forma i algun jugador està en

òptima forma. Aquesta teoria prové de

Bompa,1984.

Per tant, no interessa tant que cada jugador

incrementi el seu rendiment sinó que incre

menti el rendiment de l'equip. Evident

ment, això succeirà si la gran majoria o tots

els components de l'equip augmenten el

seu rendiment personal, però en els es

ports d'equip el que es busca és l'èxit

col'lectiu i no una lluita individual contra el

metre o el cronòmetre. Si un jugador no

pot extrapolar al terreny de joc, amb la

interacció amb el mòbil, adversaris i

companys, amb aspectes tàctics i estratè

gics tota la seva capacitat/aptitud física,

aquest gran potencial personal no servirà

de res.

L'entrenament integrat

Durant molt anys, la Preparació Física era

quelcom que tenia poc a veure amb l'es

port que es practicava. Es realitzava fora de

la pista o del terreny de joc i potser la idea

era que el preparador físic fes del subjecte

un atleta, i després l'entrenador faria

d'aquest atleta un jugador.

Això també succeïa, perquè es coneixia poc

o no existia la preparació física d'esports

col'lectius, i tot provenia del món de l'atle

tisme; mètodes, sistemes d'entrenament,

models de planificació, etc. Per tant, s'in

tentava aplicar allò que funcionava en l'atle

tisme, i que era l'única cosa que s'havia pu

blicat, als esports col, lectius.

Avui en dia, i cada cop més, la preparació fí

sica s'entén com una part més de l'entrena

ment d'aquell esport en concret, que ha de

ser específica d'aquell esport i no quelcom

suplementari.

La preparació física s'ha de fer utilitzant la

dinàmica interna de l'esport, posterior a

una anàlisi de les necessitats d'aquell esport,

posterior a una anàlisi de les posicions es-
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pecífiques dels jugadors i utilitzant situacions

reals d'entrenament. És a dir, situacions si

mulatives de la competició, perquè en els

esports col'lectius s'han de prendre contí

nues decisions tàctiques i per tant tècni

ques, i aquesta és la diferència substancial

amb les característiques d'entrenament de

l'atletisme.

Ara bé quan nosaltres diem que estem "tre

ballant el físic" significa que estem actuant

amb uns llindars mínims i màxims de volum

i sobretot d'intensitat. Per tant, si aquesta

intensitat és la que busquem, la capacitat

tècnica del jugador no ens ha de fer dismi

nuir aquesta intensitat. Si ho fa, significarà

que aquell jugador no té prou capacitat

tècnica per fer entrenament integrat, i

l'entrenador i el preparador físic en coordi

nació hauran d'utilitzar altres mètodes d'en

trenament.

Quan l'individu tècnicament domini míni

mament l'entorn i el mòbil, sense disminuir

la seva intensitat de treball llavors serà quan

podrà fer entrenament integrat, que des del

meu punt de vista ha de ser l'objectiu en els

esports col, lectius. Així veiem la im

portància que té el treball de la tècnica indi

vidual des que s'inicien en l'esport, per més

endavant treballar i entrenar tot interrela

cionant capacitats físiques i coordinatives, i

aspectes tècnico-tàctics.

Aquest concepte de l'entrenament integrat

es fonamenta en la fisiologia de l'esport que

ens diu que les adaptacions són específi

ques al tipus d'entrenament, i a la intensitat

d'aquest entrenament.

Parlant d'entrenament integrat, al cap i a la fi

estem parlant d'entrenament específic i jo

personalment penso que tampoc seria gai

re adient rebutjar en nens i joves les càrre

gues de tipus general. Càrregues que pro

porcionaran al subjecte una base impres

cindible per a la forma esportiva general

(Bompa) i per a l'entrenament futur, i que,

sens dubte, ajudaran a la posterior especia

lització. Crec també que són un tipus de

càrregues necessàries en nens i joves du

rant els períodes de Transició i Preparatori

(Matvéiev) de la temporada, així com un

mitjà de manteniment de la forma i

descàrrega durant el període competitiu.

(Principi de l'increment discontinu de la
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càrrega, Principi de la versatilitat de la càrre

ga i Principi de la regeneració periòdica).

No podem oblidar que hem de crear una

base important per al rendiment futur, i que

el rendiment actual o a curt termini només

ha de ser una "anècdota" motivacional del

nen o nena.

Hi ha treballs de força i, evidentment, de

flexibilitat, que és impossible fer-los de ma

nera integrada, per la seva estructura, però

la seva efectivitat, transferència, aplicabilitat

i, doncs, necessitat, estan fora de qualsevol

dubte.

Principi del no-sostre

Aquest principi fa referència a un concepte

encara no gaire estès en el món de

l'entrenament ni tampoc excessivament a

nivell bibliogràfic, però aquells que hem po

gut passar per les aules de l'INEFC i escoltar

professors com Marcel'lí Massafret, crec

que estem en l'obligació de tenir present

aquest principi, a l'hora d'entrenar, sobre

tot amb nens i joves. Crec que és un princi

pi a seguir per la seva importància meto

dològica i pedagògica a l'hora d'entrenar, i

que si no li prestem l'atenció que cal, pot

comportar a llarg termini, quan estem

d'acord que és el nostre objectiu més im

portant, problemes de manca d'adaptació a

les futures càrregues d'entrenament.

Es tracta d'un Principi estretament lligat al

Principi de la Preparació per al Rendiment

Futur (Albert Batalla). Si diem, com fins ara,

que volem que aquell jugador/a, per exem

ple de bàsquet, esclati quan sigui júnior o

sènior, hem de guardar-li "cartutxos al car

regador". Si els "disparem" tots abans, asso

lirà la seva màxima capacitat d'entrenament

i de rendiment també abans, i després ja no

millorarà, o serà extremadament difícil, o li

caldrà un volum important de treball/entre

nament general. Això anirà en contra del

Principi d'especialització de l'entrenament i

de l'entrenament integrat, quan precisa

ment és més important.

Marcel'li Massafret, fent un altre símil. ens

explicava a l'INEFC que, si el nen o el jove

jugador fos un got d'aigua, sempre hau

ríem de deixar-ne una mica per omplir.



• Adaptació al nivell evolutiu de l'espor-
tista.

• Preparació per al rendiment futur.
• Increment progressiu de les càrregues.
• Individualització de la càrrega.
• L'entrenament integrat.
• Principi del no sostre.

Quadre 4. Resum dels Principis de l'Entrenament més
imporla11ts amb 11ens i joves.

No omplir-lo mai del tot, perquè si ho

fem, per exemple, amb un jugador de

16-17 anys, com aconseguirem després

que continuï millorant? Si utilitzem amb jo

ves jugadors i esportistes mètodes

d'entrenament propis d'adults, quan siguin

adults, quins mètodes utilitzarem amb ells?

L'obtenció d'un rendiment molt alt en

edats prematures es força probable que

provoqui un rendiment més mediocre en

altres etapes de la vida esportiva, potser

quan més ens interessava (Principi de la re

generació periòdica).

Existeix un estudi realitzat per Astrand i que

explica Julio Bravo Ducal, (Proceso evoluti

vo de las cualidades físicas en las edades jó

venes). Astrand va fer l'estudi amb dos bes

sons univitel'lins de 17 anys; en va sotmetre

un a un entrenament predominantment

anaeròbic, i l'altre a un entrenament aerò-

bic, i va demostrar que, als i 9 anys, el pri

mer tenia una major capacitat de rendi

ment, però als 21 anys, al final de l'experi

ment, s'havia produït una millora més

àmplia del segon sobre el primer, respecte

a la seva capacitat de resistència tant aeròbi

ca com anaeròbica.

Això ens ha de fer pensar a tots en la mane

ra com planifiquem objectius i mètodes

d'entrenament i veure si ho fem al més co

rrectament possible, tant des del punt de

vista del rendiment com des de la nostra

ètica personal.
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Abstract

Sport management /s fundamental today in public bodies. The
increase in the social demand, of the number of sporting
installations and the development of lawmaking in sporting
matters leads public powers to estab!ish a technical framework to
manage the installations and plan a program of activities catering
to the demands of the peop!e.
This technical framework headed by sport management, lacks the
basic critena to estab/ish the ideal profile for the creation of this
Job with guarantees of success. The role of this professional will
be fundamental in the actual management and future of the
population.

La gestió esportiva és avui dia fonamental en les entitats públiques.

L'increment de la demanda social, del nombre d'instal'lacions es

portives ¡del desenvolupament de la legislació en matéria esportiva,

comporta que els poders públics instrumentin una estructura técni

ca que gestioni les instal'lacions i planifiqui un programa d'activitats

d'acord amb la demanda deis ciutadans.

Aquesta estructura técnica, encap"alada pel gestor esportiu, es tro

ba mancada d'uns criteris basics que estableixin el perfil ideal per a la

creació d'aquest Iloc de treball amb garanties d'éxit. El paper

d'aquest professlonal sera fonamental en la gestió actual i futura de

la població.

Introducció

Avui dia, i segons I'article 148. I . 19 de la Constitució, la major part

de les Comunitats Autonomes, entre elles la Valenciana, han recollit

als seus Estatuts d'Autonomia, les competéncies en matéria

d'esports. Correspon, doncs, a aquestes Comunitats, determinar,

en la seva legislació autonomica, les competéncies de les corpora

cions locals.

Tanmateix, hem de recordar que el text Constitucional especifica

en el seu artlcle 43.3, que els poders públics han de fomentar

I'educació sanitaria, I'educació física i I'esport.

La Ilei de I'esport de la Comunitat Valenciana (1993), al seu article

22, estipula les competéncies deis municipis en matéria esportiva;

entre elles les més destacades són: I'organització de la seva estruc

tura local en matéria esportiva; la promoció de ¡'associacionisme es

portiu local; la construcció, millora i equipament d'instal'lacions es

portives municipals i mancomunades; la gestió de les seves instal'la

cions esportives; I'organització d'esdeveniments esportius de carac

ter extraordinario

L'article 26 destaca que "els Ajuntaments vetllaran per I'assisténcia

técnica qualificada, així com per la plena utilització i conservació de

les seves instal'lacions en les activitats que programin". La citada Ilei

Ja adverteix de la necessitat de disposar de personal técnic per a la

cura, conservació i gestió de les instal·lacions i activitats o programes

a desenvolupar pel municipio

Igualment, a la Carta Europea de l'Esport (Rodes 1992), es reco

neix I'activitat físicoesportiva com a factor important del desenvo-
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gestor. gestió esportiva. perfil. administració pública 

Abstract 

Sport miJndgement is funda menta/ loday in public bodles. The 
mcrease In rhe sooal demand, ot rhe number ol sportmg 
!f1Sfil/l<lIIOnS and rhe deve/opment ot lawmak:mg m sporrmg 
mallers /eads pub/re powers to establtsh a techmca/ framework: to 
manage rhe msra/laflons and plan a program o( aCflvltles catenng 
to rhe demands ol rhe peop/e 
rh,s techmcal framework: headed by sporr managemenr, Iilck:s rhe 
basic enteria ro establtsh rhe !deal profl/e for the crea/IOn o{ rhl5 
Job wl/h guarcmrees o{ success. rhe role o( rh,s professional will 
be fundamen/al In rhe acrual management and furure o{ ¡he 
papulaflon 

Restlm 

La gestió esportiva és avuI dia fonamental en fes entitats públiques, 

L'Increment de la demanda social. del nombre d'lnstaHacions es

portiVes I del desenvolupament de la legislaCIÓ en matèria esportIVa. 

comporta que els poders públics Instrumentin una estructura tècni

ca que gestIOni les InstaHaCions I planifiqUI un programa d'actMtats 

d'acord amb la demanda dels outadans, 

Aquesta estructura t&nlca, encapçalada pel gestor esportiU, es tro

ba mancada d'uns cntens bàSICS que estableiXIn el perfil Ideal per a la 
creacIó d'aquest lloc de r.rebaH amb garanties d'èXIt. El paper 

d'aquest profesSIOnal serà fOflamental en la gestIÓ actual I futura de 

la població, 

Introducció 

AVUI dia. i segons l'artlde 148,1, 19 de la ConstitUCIÓ, la malor part 

de les Comunitats Autònomes, entre elles la ValenCiana. han recaM 

als seus Estatuts d'AutOflomla, les competències en matèna 

d'esports, Correspon, doncs, a aquestes Comunitats, determinar, 

en la seva legislaCiÓ autonòmICa, les competènCies de les corpora

Cions locals. 

Tanmateix, hem de recordar que el text ConstitUCional espeofica 

en el seu artlde 43.3, que els poders púbjics han de fomentar 

l'educació sanltàna. l'educaCIÓ liS/ca I l'esport, 

La Hel de l'esport de la Comunitat Valenoar\a (199]), al seu artJcle 

22, estipula les competènoes dels munICipiS en rnatèna esportIVa: 

entre elles les més destacades són: l'organitzaCIÓ de la seva estruc· 

tura local en matèna esportIVa: la promocIÓ de l'asSOCklclOf1lsme es· 

portlu local: la construcció, m illora I equipament d'lnstaHaClons es

portIVes mUniCipals I mancomUl1ildes: la gestió de les seves InstaHa

oons esportIVes: l'organitzaciÓ d'esdeveniments esportiUS de caràc

ter extraordlnan, 

l'artlcle 26 destaca que "els A¡untaments vetllaran per l'aSSistènCia 

tècnlCil quallflCilda, alx! com per la plena utilitzaCiÓ I conservaaó de 

les seves InstaHaClons en les activitats que programlf1", la Citada llei 

Ja adverteiX de la necessitat de disposar de personal tècniC per a la 

cura, conservaCió i gestió de les instaHaclons I actMtats o programes 

a desenvolupar pel mUnICipI. 

Igualment. a la Carta Europea de l'Esport (Rodes 1992). es reco

neix l'actIVItat !íslcoesportlva com a factor Important del desenvo-
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de l'estudi

Població

TotalDonesHomes

Garcia Ferrando (1997), continua dient

que l'índex de pràctica físicoesportiva se si

tua prop del 37 % de la població més gran

de 14 anys. El context geogràfic i les varia

bles sociològiques infiueixen directament

en la pràctica esportiva. Afirma, que l'inte

rès per l'esport en la població espanyola

ha augmentat considerablement els últims

anys: hi ha un 65 % dels espanyols que

opinen que posseeixen un interès elevat

vers a l'esport.

Igualment, Martínez del Castillo (1989) in

dica que els barons passen de poc més del

20 % de pràctica físicoesportiva, el 1974, a

duplicar aquest percentatge el 1985, i les

dones passen d'un 10 % a un 20 %. Durant

els últims estudis, Vazquez (1993) indica

que un terç de les dones practiquen algun

tipus d'exercici físic, mentre que la xifra de

barons arriba al 47 %.

Les tendències dels últims anys ofereixen

un indicatiu creixent. La població ha adquirit

una cultura esportiva més gran a causa de la

disponibilitat de més temps de lleure, de la

reducció de la jornada laboral, de la millor

dotació d'instal·lacions esportives, de l'aug

ment de l'oferta i de disposar de més mit

jans.

Figllra /. l'ob/ació COil/li lli/a/ ra/ell cia lla.

3.000.000

2.000.000

Amb el present estudi es pretén realitzar

una aproximació al perfil del gestor espor

tiu, professional poc conegut i de gran im

portància en la societat actual. L'esport i

l'activitat físicoesportiva s'han convertit, avui

4.000.000

L'esport ocupa, actualment, un dels llocs

preferents dins les activitats que realitzen els

ciutadans en el seu temps de lleure. Garcia

Ferrando (1993) assenyala que l'esport

ocupa el sisè lloc en la classificació d'activi

tats de temps lliure entre els joves, després

de "estar amb els amics" (71 %), "veure la

televisió" (59 %) i "llegir llibres i revistes"

(43 %). Igualment, indica que el76 % dels

ciutadans considera que es fa poca o insufi

cient pràctica esportiva, a causa, fonamen

talment, de la manca d'instal·lacions i mit

jans. Aquest aspecte ofereix una visió de la

consciència social que existeix en relació a

l'activitat físicoesportiva.

Esport i societat.
Hàbits esportius en la població

10. 108.250 m2, o dit d'una altra manera,

un total de 4,76 m2 de superfície d'instal·la

cions esportives per cada habitant.

Una de les conclusions d'aquest cens és

que els ens públics són els més grans agents

gestors d'aquesta Comunitat, ja que gestio

nen el nombre més gran d'instal·lacions es

portives.

Entre els anys I976 i I 984 i davant la falta

generalitzada d'instal·lacions als petits muni

cipis, es va realitzar una important interven

ció, i es van construir molts espais esportius

de baix cost. Des del 1989, es produeix

una disminució important en noves cons

truccions, però així i tot, es dediquen grans

quantitats a la reconstrucció, remodelatge i

condicionament de les ja existents, i s'inci

deix fonamentalment en piscines.

Davant la situació actual, en què romanen

una gran quantitat d'espais esportius i una

demanda social cap a la pràctica esportiva,

es fa imprescindible la presència d'un pro

fessional que encamini i aporti els seus co

neixements en cerca d'unes estratègies

adreçades a la planificació de programes

d'activitats, manteniment sostingut de les

instal·lacions (relació rendiment social /ren

diment econòmic), i bon ús d'aquestes. Per

tot plegat, la figura d'aquest professional,

anomenat gestor esportiu, es converteix en

l'actualitat en peça clau de la gestió de

l'administració.
Aspectes socials

La població de la Comunitat Valenciana, se

gons l'últim cens publicat el 1991, s'eleva a

3.857.234 habitants, cosa que representa

el 9,9 % sobre el total de la població espan

yola. Se subdivideix en 1.888.217 homes i

1.969.017 dones (Figura I).

D'altra banda, a l'últim cens sobre instal·la

cions esportives de la Comunitat Valencia

na, de 1997, publicat el 1998, s'hi han cen

sat 4.409 instal·lacions esportives. Dins

d'aquestes es troben ubicats 12.442 espais

esportius, dels quals 10. I 10 són espais es

portius convencionals, 606 són no conven

cionals i 1.726 són espais esportius no re

glamentaris. Dels 10. I 10 espais esportius

convencionals, 506 es troben en estat

òptim, 8. 100 en estat bo, 519 en estat re

gular i 691 en mal estat.

Dins la geografia de la Comunitat Valencia

na, existeix Una oferta aproximada de

lupament humà, i s'hi especifica que es do

narà a cada persona la possibilitat de prac

ticar l'esport amb òptimes garanties i tam

bé es garantirà l'accés a les instal·lacions i a

les activitats esportives sense distinció. Per

això, cal que els ens locals creïn una es

tructura tècnica organitzada que planifiqui,

organitzi i controli tots els aspectes relacio

nats amb les instal·lacions esportives de la

localitat i les activitats a desenvolupar-hi.

Aquests professionals han de garantir la

plena i bona utilització dels espais espor

tius' així com una oferta d'activitats de qua

litat que aporti beneficis als seus ciutadans,

tant de salut com de desenvolupament

físic.

Per tant, i encara que els articles i lleis referi

des a l'àmbit esportiu no determinin clara

ment el professional destinat a aquestes tas

ques, sí que fan àmpliament referència a la

necessitat de les administracions locals de

conservar les instal·lacions i garantir-ne un

bon ús, així com d'oferir els serveis que de

mani el ciutadà; i això únicament és possible

si es creen mecanismes amb aquest objec

tiu. El camí, per tant, és disposar de perso

nes formades en aquest àmbit, l'àmbit de la

gestió esportiva.

EducaCió FíSica I Espof1s (61) (88-94) 8f)
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Es va utilitzar una combinació d'informació

procedent tant de l'experiència professio

nal com de la investigació qualitativa de

senvolupada des de quatre entrevistes a

fons.

En una segona etapa, es va elaborar un altre

guió per a la preparació de les dues dinàmi

ques de grup. A cadascuna hi van assistir 5

professionals de la gestió esportiva, Poste

riorment. es va elaborar el qüestionari que

ha servit per extreure les dades i conclu

sions del present treball.

Les dades qualitatives van servir per elabo

rar l'enquesta o qüestionari pilot. Després,

es va comprovar el seu bon funcionament i

comprensió amb una mostra de pilotatge

de 5 gestors públics d'esports. A posteriori,

es va elaborar el qüestionari definitiu ano-

nicipals, personal d'organitzacions no es

portives i directors o gerents de clubs es

portius.

Lògicament, no podran ser mai iguals les

condicions, els mitjans humans i materials, i

els objectius empresarials, en un club es

portiu, una instal'lació privada i una entitat

pública. Per això, aquest estudi se centrarà

en un d'ells i, concretament, en el de gestor

esportiu de l'administració pública.

Ara com ara, existeixen pocs estudis que

ofereixin conclusions vàlides sobre el gestor

públic. Per exemple, l'estudi de Peiró

(1995), tracta el tema des d'un punt de vista

global, és a dir, el gerent d'instal'lacions es

portives, incloent-hi tota mena de profes

sionals del sector (públic, privat, etc.). Tam

bé Moreno i Gutiérrez ( I 998) van investi

gar sobre el gestor d'instal'lacions esporti

ves però, únicament, d'instal'lacions aquàti

ques cobertes.

Per tot plegat, creiem que aquesta profes

sió es troba en una clara indefinició. Es des

coneixen les variables que hi incideixen di

rectament i les necessitats d'aquests profes

sionals. Davant d'aquesta situació global,

amb el present estudi s'intenta aprofundir

en la realitat professional del gestor, conèi

xer el seu perfl i característiques i aproxi

mar-nos-hi.

Metodologia de l'estudi

La metodologia emprada a l'hora de la rea

lització de l'estudi del gestor esportiu en

l'administració pública (Comunitat Valen

ciana), ha estat de tipus qualitatiu i quantita

tiu; perfer-ho, hem utilitzat entrevistes per

sonals i dinàmiques de grup, des de la pers

pectiva qualitativa, i un qüestionari, des de

la quantitativa.

Segons Quintanilla (1989), la utilització de

les anàlisis qualitatives serveix com a pas

previ a l'aplicació de les tècniques quantita

tives. La informació recollida en l'estudi

qualitatiu ha de ser útil per elaborar un

qüestionari base de l'estudi quantitatiu, que

doni més llum als plantejaments de la inves

tigació.

Tal com afirma Peiró (1995), a la seva in

vestigació de la gestió d'instal'lacions es

portives, ens podem trobar amb diferents

tipus de lloc de responsabilitat en relació a

la gerència esportiva. Encara que, tots ells

són gerents, per tal corn són responsables

directes de les instal'lacions esportives,

existeixen determinades diferències pel

que fa a la gestió de la instal·lació i al pro

grama d'activitats, Entre ells es troben els

regidors municipals d'esports, directors de

patronats o fundacions, personal no direc

tiu, coordinadors de serveis esportius mu-

dia, en la base fonamental de la societat

moderna i del benestar. L'augment del

temps de lleure i la preocupació per un bon

estat de salut. han fet possible que els ciuta

dans practiquin l'esport i utilitzin les instal·la

cions esportives.

El tècnic (durant tot el treball s'esmentarà

aquest professional com a gestor d'es

ports) responsable que la gestió, planifica

ció, organització, control, i posada en mar

xa, en les millors condicions, de les ins

tal'lacions i programes, és el "gestor es

portiu, coordinador d'esports, director

d'àrea d'esports o qualsevol altre nom que

s'atorgui al màxim dirigent tècnic d'aquesta

àrea municipal".

Amb aquesta aproximació, es pretén iden

tificar el lloc de treball, i també les caracte

rístiques dels actuals professionals, condi

cions i futur.

Objectius i variables de l'estudi
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dia, en la base fonamental de la societat 

moderna i del benestar. L"augment del 

temps de lleure i la preocupació per un bon 

estat de salut. han fet possible que el5 outa.

<!ans practiquin l'esport i utilitzin les Instal·la

etOns esportIVes. 

El tè<:nlc (durant tot el treball s'esmentarà 

aquest professional com a gestor d'es

ports) responsable que la gestió. planifica

Cl6. organització, control. i posada en mar

xa, en les millors condiCions. de les ¡ns

taHaoons i programes. és el "gestor es
portiu. coordinador d'esports. director 

d'àrea d'esports o qualsevol altre r.om que 

s'atorguI al màxim dlngent tècnIC d'aquesta 

àrea municipal". 

Amb aquesta aproximació. es pretén iden

tifICar elllcx: de treball. I també ~ caracte
ristJques dels actuals professIOnals. Condi

CIOnS I futur. 

Objectius i IIflrfabfes tie ! 'esludi 

La metodologia emprada a l'hora de la rea
lització de l'estudi del gestor esportiu en 

l'administració pública (Comunitat Valen
ciana), ha estat de tipus qualitatiU I quantita

tiu: per fer-ho, hem utilitzat entrevistes per

sonals I dinàmIQues de grup. des de la pers
pectiva qualitativa, i un qüestionari, des de 
la quantitatIVa, 

Segons Quintanilla (1989), la utilització de 

niClpals, personal d'organitzaCions no es
portives i directors o gerents de clubs es

portiUS, 

Lògicament. no podran ser mal Iguals les 
condiclOl"ls, els mitjans humans i materials, i 

els obJectIus empresanals. en un dub es
portiu, una Ir\staHació privada i una entitat 

pUblica. Per això, aquest estudi se centrarà 

en un d'ells i. concretament. en e l de gestor 
esportiu de l'administraCIÓ pUblICa. 

Ata com ara, existeixen ¡xxs estudis que 

ofereixin conclusions vàlides sobre el gestor 
públic. Per exempe, l'estudi de Peiró 
(1995), tracta el tema des d'un punt de vista 

global. és a dir. el gerent dïnstaHaoons es

portives, incloent-hi tota mena de profes

SionalS del sector (públic. privat. etc.). Tam
bé Moreno i Gutiérrez (1998) van investi

gar sobre el gestO!' d'instaHaoons esporti

ves però, únICament. d'instaHaoons aqutl1l

ques cobertes. 

Per tot plegat. creiem que aquesta profes
sió es troba en una clara indefinicIÓ. Es des

coneixen les vanables que hi IncideIXen di

rectament lles necessitats d'aquests profes
SIOnals. Davant d'aquesta situació global, 

amb el present estudi s'intenta aprofundir 

en la realitat professional del gestor, conèi

xer el seu perfil i característiques I aproxl

mar-nos-hl. 

les anàli~s qualitatIVeS serveiX com a pas Ale/odologfa de l 'eS/lidi 
previ a l'aplicacIÓ de les tècnIQues quantita
tIVes. La informaCIÓ recollida en l'estudi 
qualitatiu ha de ser Util per elaborar un 

qüestJonan base de l'estudl quantitatiu, que 

doni més llum als plantejaments de la InveS

tlga06. 

Tal com afirma Pelrò(1995), a la seva In

vestigacIó de la gestl6 d'lnstaHaClons es
portlVes. ens podem trobar amb diferents 

tipUS de lloc de responsabi litat en relació a 
la gerència esportiva. Encara que. tots ells 

són gerents, per tal com són respoosables 

directes de les Ir\staHaClons esportIVes, 
existeixen determinades dfferènCles pel 

que fa a la gesti6 de la instal 'lació i al pro

grama d'actiVItats. Entre ells es troben els 

regidors munICipals d'esports, directors de 

patronats o fundaCions. personal no dlrec· 

tlu, coordinadors de serveis esportiUS mu-

" " 

Es va utilitzar una combinació d'infonTIaci6 

procedent tant de l'experiència professio

nal com de la investigaCió qualitativa de

senvolupada des de quatre entreVIstes a 
fons. 

En una segona etapa, es va elaborar un altre 

guió per a la preparaCK~ de les dues dinàmi
ques de grup. A cadascuna hi van assistir 5 

professionals de la gestió esportiva, Poste
riorment, es va elaborar el qüestionari que 

ha servit per extreure les dades i condu

SIOI"IS del present treball. 

Les dades qualitatIVes van selVlr per elabo
rar l'enquesta o qüestionari pilot. Després. 
es va comprovar el seu bon funcionament i 
comprensi6 amb una mostra de pilotatge 

de 5 gestors públics d'esports. A postenori. 

es va elaborar el qúestionan definitiu ano· 
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nombre inferior d'habitants. Això es justifica

afirmant que a les poblacions petites no els

cal un titulat universitari; que el més impor

tant és conèixer l'esport i que t'agradi la

professió o bé que la manca de titulació uni

versitària es pot suplir amb experiència i re

ciclatge en cursos de formació. Malgrat tot,

el 74 % opina que és imprescindible i, a

més a més, el 50 % pensa que la carrera

que més s'adapta a la professió és la llicen

ciatura d'Educació Física, tot matisant que

aquesta ha de ser amb l'especialització en

gestió esportiva. Per tot plegat, es conside

ra que el contingut del currículum de la ca

rrera és la variable criterial que millor indica

la idone'ltat per al lloc de treball, i que és in

dispensable per al tècnic conèixer totes les

facetes relacionades amb l'empresa. (Figu

ra 6)

Un altre dels aspectes importants és com es

denomina el lloc de treball objecte d'aquest

estudi i com hauria d'anomenar-se. Davant

d'aquesta alternativa, els sotmesos a

l'enquesta van respondre, majoritàriament,

que ara com ara el seu lloc de treball es de

nomina "coordinador d'esports" en un 43

%, i "gestor d'esports" en un 17 %; aques

tes són les denominacions més freqüents a

la Comunitat Valenciana, seguides per la de

"Cap de Servei" i la de "Director d'Àrea".

Sorprèn trobar-se amb un 3 % de gestors

anomenats "monitor d'esports". (Figura 7)

Aquesta situació poc s'assembla a la que

els gestors pensen que és la ideal. El 33 %

opina que el seu lloc hauria de ser denomi

nat director d'àrea, mentre que el 23 %

creu que s'hauria de dir gestor d'esports i

el 20 % coordinador d'esports, i desapa

reix la figura de monitor d'esports. (Figu

ra 8)

Pel que fa al règim laboral, la situació majo

ritària és la de laboral fix amb un 50 %, se

guit per la d'eventual i funcionari amb un 27

% i un 17 % respectivament. Es donen ca

sos estranys: en un 6 % els tècnics es tro

ben contractats a través d'una empresa de

serveis. Malgrat que aquests llocs siguin de

direcció, més del 44 % es troben catalogats

com a grups D = graduat escolar o C =

Batxillerat - FP, i el 56 % restants com A, i

B; aquest últim és el més important amb un

43 %. (Taula 2)

menat ARENA I . El nom d'Arena I es va es

tablir per connotacions anglosaxones, per

tal com en aquestes societats es coneixen

les instal'lacions esportives o espais desti

nats a l'esport espectacle com a ARENA.

(Figura 2)

La investigació es va aplicar a 30 gestors es

portius de l'administració pública i en el ter

ritori de la Comunitat Valenciana. (Taula I)

AI treball de camp es van localitzar una sèrie

de problemes com ara la no existència d'un

tècnic d'esports; l'existència de 2 o 3 perso

nes responsables amb la mateixa autoritat;

la negativa del gestor a realitzar l'enquesta; i

un nombre inferior de gestors a les provín

cies de Castelló i Alacant.

El procés d'anàlisi dels resultats obtinguts ha

estat realitzat mitjançant el paquet estadístic

SPSS, utilitzant principalment anàlisis des

criptives i taules de contingència.

L'edat del gestor se centra fonamentalment

entre 30 i 49 anys; aquesta franja represen

ta el 7 I % del total. Més concretament, les

edats on conflueixen més gestors són les de

30 a 39 anys. Igualment, s'observa com el

20 % representa la població més jove, me

nors de 29 anys. (Figura 3)

Pel que fa a la variable "sexe" dels gestors, el

70 % són homes i el 30 % dones. (Figura 4)

Igualment, el74 % dels gestors és casat/da,

i, per tant, assumeix un altre tipus de res

ponsabilitats, mentre el 23 % és solter/a i el

3 % divorciat/da.

Pel que fa a la formació acadèmica, podem

comprovar que la titulació universitària pre

domina sobre les altres amb un 69 % i, dins

d'aquestes, sobresurt la de Magisteri, amb

un 46 %. El resultat indica que gairebé la

meitat dels sotmesos a enquesta són diplo

mats en Magisteri, mentre que els llicenciats

són el 23 %, dels quals un 20 % ho són en

Educació Física. (Figura S)

Pel que fa a la pregunta de si creuen que

aquest lloc de treball requereix una titulació

universitària ens trobem, per un costat,

amb un 23 % que opina que no és neces

sària. Aquesta opinió, la comparteixen prin

cipalment els tècnics de les localitats amb un

Resultats
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Figura 9. Quaufitat ecouòmica lIIeusuat que perce·
beu pel seu treball.

Figura lO. So//. meusual ql/.e liaurieu de percebre se·
gol/.s l'opiuió dels gestors.

Figura I I. Sil1Iació /Jel's01lal jJl'ofessiol1al del gestol'
espol'ti1l.

Conclusions

sitària: la de Magisteri, i l'altre 33 %, Batxi

llerat. Pel que fa als homes, el 72 % són ti

tulats universitaris, principalment en Magis

teri (38 %), seguit de llicenciats en Educació

Física (28 %). D'altra banda, el 19 % pos

seeix una titulació inferior al Batxillerat, con

cretament Formació Professional o EGB.

(Taules 3 i 4)

La catalogació del lloc de treball és prou

dispar si es té en compte la titulació de

tots dos sexes. L'home posseeix propor

cionalment un més gran nivell professio

nal a idèntica titulació. Es pot observar

com la dona es troba situada, fonamental

ment, en un nivell de grup "c" amb un

44 %, "D" amb un 22,2 %, i contractada

mitjançant una empresa de serveis en un

II %. Tot i que hi ha un 19 % d'homes

que té titulació inferior a la de les dones,

solament el 9,5 % es troba com a grup

"D", i és el grup "B", amb un 52,4 % el

grup majoritari. (Taula 5)

Pel que fa al règim laboral, la principal dife

renciació és que el 23,8 % dels homes són

funcionaris, per cap dona. (Taula 6)

Finalment, el sou mensual dels gestors varia

d'acord amb el sexe, i és l'home qui per

cep, proporcionalment, més pel seu tre

ball. Per això, la dona es troba menys satis

feta que no pas l'home, encara que en tots

dos casos el grau d'insatisfacció és molt ele

vat. (Taules 7 i 8).

A grans trets, el perfil del Gestor Esportiu a

la Comunitat Valenciana i en l'administració

pública, seria el d'un home, casat, d'edat

compresa entre els 35 i els 45 anys, titulat

universitari de grau mitjà en magisteri, con

tractat en règim laboral fix com a grup "B",

el seu lloc de treball s'anomena coordina

dor d'esports, i realitza més de 37,5 hores

setmanals i percep per la seva tasca entre

175.000 i 225.000 ptes.

Un dels aspectes en què cal incidir i treballar

és el d'intentar una identificació del lloc de

treball. Unificar criteris pertal que aquest si

gui reconegut i augmenti el seu prestigi i im

portància en el mercat laboral i, per tant, a

l'administració.

havia d'equiparar-se a altres tècnics munici

pals amb idèntiques funcions i el 8 % que és

una professió poc compresa per l'adminis

tració pels problemes d'horaris i compe

tències a assumir.

Ara com ara, el 23 % dels gestors perceben

per la seva tasca, de forma mensual, entre

175.000 i 200.000 pessetes. Existeix un

percentatge elevat que es troben entre les

130 i 150 mil pessetes (20 %), i entre 200 i

225 mil pessetes (18 %). En termes gene

rals, el71 % està per damunt de les 175 mil

pessetes mensuals respecte al 29 % que es

troba per sota. Però aquesta estadística

canvia considerablement, ja que el 88 %

pensa que hauria de percebre més de

175.000 pessetes, enfront del 12 % que es

quedaria per sota, i desapareixen els infe

riors a les 130 mil pessetes mensuals. (Figu

res 9 i 10)

La dependència jeràrquica està força defini

da, la majoria depèn directament d'un polí

tic i aquest és el Regidor d'Esports. Concre

tament, en aquesta situació es troba el

93 %, mentre que el 7 % restant depèn

d'un tècnic superior. Del 93 % que depèn

del Regidor d'Esports, el 69 % afirma que

aquest influeix positivament en el seu tre

ball. Mentre que el 24 % opina que influeix

negativament. El 7 % afirma que no influeix

ni positivament ni negativament.

La majoria realitza més de 37,5 hores set

manals, distribuïdes d'acord amb el servei,

de dilluns a divendres, a diferència del I3

%, que realitza menys de 37,5.

Pel que fa a la situació personal laboral, els

gestors es veuen altament compromesos

amb la seva organització, en contraposició a

la valoració i reconeixement que professio

nalment diuen rebre del seu immediat su

perior. (Figura I I)

Diferenciació d'acord
amb la variable sexe

En aquest apartat s'han creuat les dades

existents sobre el perfil del gestor amb la

variable sexe. Pel que fa a l'edat, es poden

observar poques diferències. Tanmateix,

respecte a la titulació acadèmica, les dones

posseeixen, en un 66,6 %, titulació univer-

Rec. SuperiorsCompram IS

Tanmateix, la gran majoria dels sotmesos a

enquesta creuen que haurien d'estar amb

un nivell de titulat universitari. Un 69 % titu

lat mitjà, un 19 % titulat superior. I sola

ment un I 2 % com a nivell C = Batxillerat

o FP. Aquests últims corresponen a les per

sones que no posseeixen titulacions supe

riors.

I el fet és que la meitat dels gestors no es

troben satisfets amb la seva situació actual,

ni amb la seva retribució i, per tant, no

creuen estar correctament catalogats. El 67

% afirma que les places d'alta direcció han

de ser altament qualificades; el 25 % que

Satl5facclo

---~K
lY

~3.86
3.2

10% 2%
• <130 mil

13% 20% .130 a 150 mil

/ 150 a 175 mil

175 a 200 mil

I ~ ~
200 a 225 mil

225 a 250 mil

18% 250 a 300 mil

>300 mil

6% 6%

13%~ I 6% • <130 mil

/ 130 a 150 mil
150 a 175 mil
175 a 200 mil

19°;;;----'"

\
200 a 225 mil

( 225 a 250 mil
250 a 300 mil

31% >300 mil
19%
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18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 Bac FP EGB E.F. His. Magist.

Dona 11,1 33,3 55,6 Dona 33,3 66,6

Home 12,8 33,3 28,6 10 Home 9,5 9,5 9,5 28,6 4,8 38,1

Tallla j. Etlat del gestor crellada amb la /'tIriable sexe. Ta Illa 4. Titlllació acadèmica.

Dona

Home

A

19

B

22,2

52,4

C

44,4

19

o

22,2

9,5

CESS

11,1 Dona

Home

Función.

23,8

LBF

66,7

42,9

EV

22,2

28,6

ESS

11,1

4,8

Tallla 5. Catalogació laboral comparatim !lome i dalla.

LBF = Laboral Fix: EV = Eventual; ESS: Empresa de serveis.

hil/la 6. Règim laboral.

nil/la 7. Satisfacció ellfllllció de la /'(/riable
sexe.

sl NO

Dona

Home

44,4

52,4

55,6

47,6

<130 130 a 150 150 a 175 175 a 200 200 a 225 225 a 250 250 a 300 >300

Dona 11,1 22,2 11,1 11,1 11,1 33,3

Home 3,3 20 6,7 23,3 16,7 13,3 6,7 10

Expressat en milers de pessetes i %.

nil/la 8. Comparatill SOli mellsllal qlle percebell els geslo", fiel seu treball.

Per exemple, sembla clar que aquest pro

fessional ha de ser titulat universitari i, se

gons la majoria dels gestors, principalment

Llicenciat en Educació Física, especialitat de

Gestió Esportiva, D'altra banda, el nom

d'aquest lloc de treball actualment és el de

coordinador d'esports, però es creu més

convenient que sigui anomenat director

d'esports, a causa de les responsabilitats en

direcció i planificació que requereix,

El seu nivell de catalogació ha de ser grup

"A", d'acord amb la titulació, i amb un règim

funcionarial, ja que requereix continültat i

direcció,

Cal estudiar profundament les matèries

que incideixen directament en el treball del

gestor, per saber quins coneixements ha de

posseir, per tal de poder redactar bases

d'oposició homogènies i clares, així com

elaborar plans d'estudis en Gestió Esportiva

concorde amb la realitat professional.

Finalment. la cosa important serà aprofun

dir en aquest estudi amb la finalitat d'obtenir

més conclusions i definir en termes absoluts

la realitat d'aquest professional.

Línies futures d'investigació

El present treball intenta identificar el perfil

del Gestor Esportiu actual a la Comunitat

Valenciana, Les característiques que el de

fineixen marcaran el punt de partida sobre

plantejaments estratègics relacionats amb

el perfil ideal del gestor esportiu, així com

la seva ubicació de manera homogènia i

coherent a l'administració pública, Poste

riors estudis hauran d'emfasitzar els perfils

ideals del gestor esportiu i auditar la situa

ció per poder fer un pla estratègic de la

gestió pública esportiva a la Comunitat Va

lenciana,
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Per exemple, sembla dar que aquest pro

fessional ha de ser titulat unive~tari i. se

gons la majoria dels gestors. principalment 
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d'aquest lloc de trebal l actualment és el de 

coordinador d'esports. però es creu més 
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El seu nivell de catalogació ha de ser grup 

"A", d'acord amb la titulació. i amb un règim 

funcionarial. ja que requereix continuilat i 

dire<ciÓ. 

Cal estudiar profundament les matèries 

que incideixen directament en el treball del 

gestor. per saber quins coneixements ha de 
posseir. per tal de poder redactar bases 

d'oposició homogènies i dares. així com 

elaborar plans d'estudis en Gestió Esportiva 

concorde amb la realitat professional. 
Finalment. la cosa important serà aprofun
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Línies futures d'investigació 

El present treball intenta identificar el perfil 

del Gestor Esportiu actual a la Comunitat 

Valenciana. Les característiques que el de

fineixen marcaran el punt de partida sobre 

plantejaments estratègics relacionats amb 

el perfil ideal del gestor esportiu. així com 

la seva ubicació de manera homogènia; 

coherent a l'administració pública. Poste

riOf"S estudis hauran d'emfasitzar els perfils 

ideals del gestor esportiu i auditar la situa

ció per poder fer un pla estratègic de la 

gestió pública esportiva a la Comunitat Va

lenciana. 
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Abstract 

The study presents a theoretical foundation on the situation and 
the actual context of the "pelota valenciana ", a development and 
an explanation about the contents, the objectives and the type of 
activities of teaching-Iearning, a complete and practical round-up 
of all the activities that can be carried out and an evaluative 
proposa/. 
Our focus constitutes a tool to know better the "pelota 
valenciana ", although not in its traditional setting -the "trinquet" 
(sports area) and the street, but in school or university context, 
from where we think it should be promoted involving society in 
the culture and history of which forms part. 

1 , 

Resum 

L'estudi presenta una fonamentació teòrica sobre la situació i el 

context actual de la pilota valenciana, un desenvolupament i una ex

plicació sobre els continguts, els objectius i els tipus d'activitats 

d'ensenyança-aprenentatge, una aportació pràctica completa de tot 

allò que se cerca amb les activitats que es poden realitzar i una pro

posta avaluativa. 

Objecte 

El nostre enfocament esdevé una eina per a acostar-se i conèixer la 

pilota valenciana, malgrat que no fora en el seu àmbit, a saber, el 

trinquet i el carrer, sinó en l'àmbit escolar o universitari, que pen

sem que és l'àmbit des del qual s'ha de fomentar i involucrar la so

cietat en la cultura i història de la qual formen part. 

Introducció 

La pilota mai no ha tingut un tarannà educatiu, mai no ha tingut 

una progressió metodològica en funció de l'edat dels aprenents, 

sempre s'ha ensenyat de pares a fills . A l'última dècada amb, 

l'emancipació de la Federació de Pilota es crearen "tècnics" que 

eren antics jugadors, els quals transmetien als aprenents conei

xements merament empírics. Aquests fets han fet que la pilota 

siga un esport poc atractiu donat que no s'empra cap material 

didàctic que no siguen les pilotes amb les quals es juguen, i no es 

realitzen jocs o tasques, que malgrat que no tinguen a veure amb 

les regles de les modalitats són una valuosa eina pedagògica. A 

més cal destacar que la dona, majoritàriament , n'ha romàs al 

marge, com a espectadora o aficionada i com a jugadora, la qual 

cosa ha fet que s'haja criticat la pilota com un esport masclista 

-com tants d'altres-. 

Actualment l'expectació que desperta la pilota valenciana al País Va

lencià és insignificant. Com diuen alguns sociolingüistes, el dia que 

es muira la pilota es morirà la llengua, perquè gairebé és l'únic lloc 

on encara sobreviu. La pilota és l'únic esport o manifestació cultural 

que té un vocabulari específic valencià al nostre País, Dintre de la 

nostra tasca de voler recuperar el nostre esport està també recupe

rar eixe vocabulari. 

Pel que fa a les investigacions i estudis, tots els pocs editats fins ara 

es refereixen a la seua història i als trets de les diferents modalitats. 
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No n'hi havia cap sobre l'ensenyança (o pel que fa a la metodologia serà fonamen-

sobre les característiques tècniques des talment la resolució de problemes, per tant 

del camp de la biomecànica, o psicològi- les sessions d'ensenyança-aprenentatge se-

ques des del camp de la psicologia de ran pràctiques, 

l'esport, o fisiològiques des del camp de la 

medicina esportiva), 

Alguns llicenciats en Educació Física, com 

Manolo Conca i Vicent Pérez de Sueca, han Continguts 
encetat una tasca important a nivell educa

tiu en l'ensenyament, però açò és un fet ex

cepcional, 

Amb el meu projecte el que es pretén és 

que la pilota s'emancipe com a esport din

tre de l'ampli ventall d'esports i pràctiques 

físiques que hi ha, i per a això és necessari 

que hi haja una adient progressió meto

dològica que enriquisca aquells que s'inicien 

en un esport que per naturalesa ja és diver

tit. El projecte elaborat es basa en una unitat 

didàctica, 

La pilota és entesa com un esport multi

disciplinari, no sexista, enriquidor i forma

tiu de la personalitat dels alumnes, per 

això s'enceta des de tres tipus de contin

guts: conceptuals, procedimentals i acti

tudinals, Tot el procés d'ensenyança

aprenentatge s'aborda des d'una raciona

litat pràctica, 

Amb la intenció d'introduir la pilota valen

ciana dintre del currículum de l'assigna

tura d'Educació Física a l'escola i als insti

tuts (primària, ESa i Batxiller), fins i tot 

també es podria incloure-hi en altres ins

titucions educatives com la universitat per 

mitjà de crèdits extracurriculars de lliure 

elecció, 

L'enfocament didàctic és interdisciplinari i 

abraça les modalitats més conegudes i prac

ticades de la pilota valenciana, a saber: ras

pall, llargues, frontó i el joc per dalt. Amb 

aquesta iniciativa es pretén que els alumnes 

coneguen i prenguen consciència d'un es

port que fins ara encara no s'ha normalitzat, 

i així estimular-ne la pràctica per tal que la 

pilota valenciana gaudisca d'un futur més 

prometedòr, que el que tenia fins ara dintre 

de la societat valenciana, i estatal en ge

neral. 

Per tal que els futurs alumnes compren

guen i interioritzen la problemàtica contex

tual i interna que envolta a aquest esport 

nostre, el plantejament didàctic a emprar 

Els coneixements inicials dels alumnes, en-

cara que no se sàpiga amb rotunditat, po

dríem afirmar que atesa la gairebé inexis

tent promoció i divulgació que l'adminis

tració ha mantingut envers la pilota valen

ciana pel que fa_ a aquestos últims anys, és 

nul 'la, és a dir que els futurs alumnes no 

coneixen la pilota valenciana; per això 

aquesta unitat didàctica és d'iniciació donat 

que el nivell, tant pel que fa al coneixement 

com a habilitats bàsiques, és nul, Llavors, 

encetar aquesta tasca pot tenir una relle

vància sociocultural molt enriquidora din

tre de la població on es pose en pràctica, 

Cal destacar que, la manca d'infraestruc

tures per a la pràctica del joc, com és el 

cas de no disposar d'un trinquet o un ca

rrer no haurà de limitar la nostra docèn-

cia, per això el problema s'esmenarà uti

litzant els camps de futbet, bàsquet, patis, 

parets o frontons de les instal 'lacions on 

treballem, 

Els continguts seran conceptuals referits a 

fets i conceptes, procedimentals referits a 

la pràctica de tot el conjunt d'activitats 

d'ensenyança-aprenentatge i actitudinals 

referits a les normes, actituds i valors dels 

continguts, Tots aquestos continguts seran 

arreplegats de forma interdisciplinari, o 

siga, de manera que siguen entesos com 

una mateixa cosa dins de les diferents 

àrees que abraça, 

Els continguts són els següents: 

I. Introducció, descripció i trets his

tòrics i socioculturals de I,! pilota va

lenciana en les seues corresponents 

modalitats, al llarg de la geografia va

lenciana, 

I . I. Diferències amb la resta de moda

litats practicades dintre de l'Estat 

Espanyol: la pilota basca i del món: 

les llargues a nivell mundial. 
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2. Exposició i pràctica del material que 

cal per tal de la pràctica del joc de pi

lota. 

3. El raspall. 

3.1. Coneixement de les seves regles a 

través de la pràctica jugada, 

3. I . I. El raspall amb ratlles i sense 

ratlles, 

3.1.1.1. La seva relació 

amb la modalitat 

de llargues, 

3.2. Adquisició per mitjà de l'execu

ció de jocs modificats de les habi

litats bàsiques per a la seua pràc

tica, 

4. El frontó. 

4.1. Coneixement de les seves regles a 

través de la pràctica jugada, 

4.2. Adquisició per mitjà de l'exe

cució de jocs modificats de les 

habilitats bàsiques per a la seua 

pràctica, 

5. El joc per dalt (escala i corda i ga

lotxa). 

5. I. Coneixement de les seves regles a 

través de la pràctica jugada, 

5.2. Adquisició per mitjà de l'execució 

de jocs modificats de les habilitats 

bàsiques per a la seua pràctica, 

6. Gaudi del joc i presa de consciència 

crítica de la seva situació actual. 

Objectius 

Haurem de tenir en compte els criteris 

d'avaluació, així com els continguts, i en últi

ma instància les activitats d'ensenyança

aprenentatge, pertal de satisfer les necessi

tats de les quals partim, tant nosaltres com 

l'alumnat (d'aquesta mateixa manera s'a

tendran les particularitats específiques de 

cada classe), Pel que respecta a les inten

cions educatives dels objectius creades en 

base a unes expectatives, seran fonamen

tals aquelles activitats amb una valuositat in

trínseca, En finalitzar les sessions d'iniciació 

a la pilota valenciana els alumnes hauran de 

ser capaços de: 

• Conèixer i comprendre les diferents mo

dalitats (desenvolupades als continguts) 
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de la pilota valenciana. Així com com

prendre la valuositat intrínseca a nivell so

cial de la pilota. 

• Utilitzar un bon pensament (o solucions) 

tàctic en funció dels trets del joc o de la 

modalitat practicada. 

• Acceptar i col'laborar en la introducció 

d'un esport gairebé nou dintre de la nos

tra societat. 

Activitats 
d'ensenyança-aprenentatge 

En el desenvolupament de les activitats el ma

terial curricular que ens caldrà seran fona

mentalment pilotes i guix, a més no estaria de 

més altre tipus de material, com ara cons, 

anells i bancs. Pel que fa a les pilotes, aquestes 

hauran de ser de badana amb un pes aproxi

mat entre 30 i 40 gro Malgrat tot també val

drien pilotes de tennis o semblants. 

Pel que respecta a la metodologia a emprar 

en les sessions, aquestes es basaran en la re

cerca, on la informació donada pel professor 

es transforma en el plantejament d'una 

incògnita o d'un problema que l'alumne ha 

de resoldre. També s'adoptarà l'ensenyança 

dirigida; en la qual l'alumne sols tria el ritme i 

nivell d'execució de la tasca que ha dit el pro

fessor. D'aquesta manera, el que s'intenta és 

que l'alumne siga creatiu i modifique les tas

ques formulades pel professor, tractant de 

buscar altres altematives. 

Les tasques a desenvolupar es realitzaran 

per mitjà de jocs modificats i adaptats a les 

infraestructures que hi haja. 

Pel que respecta a l'organització de les ses

sions, aquestes seran per grups redu'lts 

d'alumnes. 

Pel que fa al País Valencià es podria intentar 

dur una xicoteta tasca d'investigació en certes 

mostres de la població a estudiar, a la qual 

hem de donar claSse per mitjà d'una redacció, 

abans d' explicar-los res sobre la pilota, per a 

esbrinar el nivell cultural que és té sobre 

l'esport a la comarca o municipi en qüestió. 

Avaluació 

L'avaluació ha de ser entesa com un pro

cés integrador, personalitzat, continu i for-
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matiu, pel que respecta a l'alumnat, a la 

unitat didàctica i al professorat, on el pro

fessor haurà d'entrar en un procés cíclic 

d'observació-reflexió-prova i contrastació 

per tal d'obtenir el major rendiment dels 

alumnes. 

Així, aquesta es realitzarà durant el procés 

d'ensenyança-aprenentatge i la seua finalitat 

serà proporcionar a l'alumnat l'ajuda pe

dagògica més adequada a les necessitats de 

cada moment. Açò ha de permetre deter

minar fins a quin punt s'han aconseguit els 

objectius i d'aquesta manera modificar la 

unitat en ella mateixa. 

L'avaluació respecte a l'alumne està pre

sentada en dues fases: 

• I a fase. Formativa, que consisteix en una 

observació continua de l'alumne en el 

transcurs de les classes, tenint com a ob

jectiu general el seu progrés en la com

prensió de la tàctica del joc (indepen

dentment de la seua execució tècnica) 

mitjançant preguntes que es realitzaran al 

final del joc, malgrat que també es po

dran realitzar durant el transcurs d'a

quest. 

• 2a fase. Final o sumativa, que consistirà a 

comprovar el nivell de comprensió que 

han aconseguit, així com si s'han aconse

guit els objectius, tot proposant-los que 

relacionen els jocs practicats amb la re

glamentació vigent de les diferents mo

dalitats. 

Temporalització 

El nombre de sessions de les quals consta la 

unitat didàctica és com a mínim de vuit. 

Ajustant-se als continguts aquestes es distri

buiran de la manera següent: 

• I a nocions històriques i socioculturals 

• I als requisits per a la seua pràctica. 

• I -4 al Raspall 

• 1-4 al Raspall amb ratlles i a les llargues 

• 2-4 al Frontó 

• 1-2 al Joc per Dalt 

A continuació i basant-nos en el nostre en

focament, es descriuen els models de ses-
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sions pràctiques a desenvolupar, els quals 

estan basats en els que proposen J. Devís i 

C. Peiró ( I 992). 

En l'elaboració d'aquestes sessions el que 

s'intenta és eliminar tota tècnica per a fa

cilitar que l'educand puga gaudir de la 

pràctica esportiva i interioritze l'essència 

del joc. 

A més, el valor educatiu de la unitat és molt 

elevat i enriquidor perquè mitjançant els 

jocs modificats els educands poden canviar 

regles dels jocs proposats i/o afegir-hi 

d'altres. També cal destacar que, a diferèn

cia dels altres esports, al nostre cas el mate

rial i les instal'lacions per a poder jugar són 

d'iniciativa pròpia, excepte les pilotes, do

nat que s'improvisa un espai per a jugar; les 

mesures del qual acabaren posant-les 

els!1es alumnes, també els didals per no 

fer-se mal als dits són elaborats pels!1es 

alumnes. 

Les sessions consten de les parts se

güents: 

• Objectius didàctics. 

• Estratègia metodològica. 

• Material. 

• Descripció de la sessió o joc. 

• Preguntes post -actives. 

Què és 
la pilota Valenciana? 

o bjectius didàctics: Justificar la unitat didàc

tica dintre del currículum educatiu de l'as

signatura d'Edcuació física i comprendre la 

importància de recuperar un esport com 

aquest, el qual té com a majors fets diferen

cials amb la resta d'esports que puguen 

practicar els alumnes: que és un esport 

autòcton i popular del País Valencià i que en 

la seua idiosincràsia radica la seua vàlua en 

l'educació. 

Estratègia metodològica: Descobri

ment guiat, en el material a emprar per a 

arreglar-se les mans i descripció, pel pro

fessor de les distintes modalitats que té la 

pilota valenciana (en cas que no se sa

beren). 



Material: Bibliografia (F. Llopis Bauset, 

I 987) i mitjans visuals tals com fotografies. 

Descripció de la sessió: Història i context 

sociocultural de la pilota, les travesses, la 

manera de comptar, i la justificació dels 

continguts i dels objectius del projecte di

dàctic. Enumeració i explicació dels mate

rials que calen per a arreglar-se les mans: 

esparadrap, cartes, cartró i material altema

tiu com ara guants d'halterofília o d'un altre 

tipus, etc. 

• Exercicis de familiarització: Colpejar 

la pilota contra la paret: per dalt; al pri

mer bot i de volea, canviant de mà i ras

pant. 

"Taller d'arreglar-se 
les mans" 

Ob¡ectius didàctics: Aprendre a arre

glar-se les mans. 

Estratègia metodològica: Descobriment 

guiat. 

Material: Individual de cada alumne: espa

radrap, cartes, cartró i material altematiu 

com ara guants d'halterofília o d'un altre ti

pus, etc. 

Descripció de la sessió: Pràctica d'arre

glar-se les mans: Fer-se uns didals fixos, i un 

guant fix, i així estalviar temps cada vegada 

que juguem. 

"Raspall modificat" 

Ob¡ecfius didàctics: Conèixer el joc de 

Raspall: regles i tècniques i crear un pensa

ment tàctic en funció del joc. 

Estratègia Metodològica: Descobriment 

guiat en el desenvolupament del joc i assig

nació de tasques en l'escalfament i en la 

realització dels terrenys de joc. 

Material: Dur les mans arreglades (veure 

sessió anterior), I pilota per cada quatre o 

sis alumnes, guix (per a delimitar el terreny 

de joc). 

Descripció del ¡oc: 

• Es faran equips mixts de tres o dues per

sones. Per a començar cada joc, la pilota 

haurà de botar abans de la línia de falta, si 

GLOSSARI 

Frontó: Modalitat de joc indirecte que es juga contra una paret. 
Joc directe: Quan dos equips juguen un enfront de I·altre. 
Joc indirecte: Quan hi ha un altre element entre els dos adversaris que actua impedint que la pilota arri

ba a l'adversari directament. 
Joc per dalt: Modalitats de joc directe com la galotxa üugada al carrer) i l'escala i corda üugada al trinquet) en 

les quals hi ha una corda que delimita el camp en dos parts. 
Llargues: Modalitat de joc directe lliure que es juga al carrer. 
Quinze: Es diu quinze a tot punt que es realitza durant la partida sent el compte a 4 quinzes per arribar a joc o 

tantos. A saber: res, quinze, trenta, val i joc o tantos. Hi ha la particularitat que s'ha de guanyar de dos 
quinzes de diferència per tal d'arribar al joc (com al tennis) de manera que en arribar a 30 i 30 l'equip guan
yador haurà de aconseguir realitzar dos quinzes seguits sent impossible arribar a estar empatats a Val, en 
aqueix cas ambdos equips baixen a trenta. 

Raspall: Modalitat de joc directe baix que es juga al trinquet o al carrer. 
Traedor: Aquell jugador que trau o efectua la treta. 
Treta: És el "saque" entenent-se el "saque" com a castellanisme. 
Val: Darrer quinze abans d'arribar al joc. 

no, serà falta. La treta s'haurà d'efectuar 

en la línia de traure o abans, botant la pi

lota o amb la pilota parada. A cada treta el 

traedor canvia. 

• A cada joc es canvia de camp. No hi ha lí

mits de punts, però si de temps. 

• Una vegada s'ha tret, serà quinze de 

l'equip que aconseguisca passar la pilota 

més enllà de les línies. En cas que la pilota 

passe la línia per damunt de la ratlla sense 

haver botat abans aquesta serà falta de 

l'equip que l'ha llançada. 

• Si un jugador toca la pilota dues vegades 

serà falta, així com si la toca amb el tren 

inferior o del colze cap amunt. 

• Si la pilota ix per les línies laterals es consi

derarà pilota parada i és traurà des d'on 

havia eixit. 

Preguntes post-actives: 
• Quin equip té més avantatge? El del trau

re o el del rest? Per què? 

• Llavors, què passaria si no es canviaren 

de camp a cada joc? 

• On llançàveu? Per què? 

• Com colpejàveu la pilota? Per què? 

• Sabeu com s'anomena aquesta tècnica? 

És un joc dur? 

"El Raspall amb ratlles" (figura I) 

Ob¡ectius didàctics: Conèixer el Raspall 

amb ratlles, així com la seva relació amb les 

llargues. Crear un pensament tàctic segons 

les circumstàncies o problemàtica contex

tual del joc de Raspall i de Llargues. 
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Estratègia metodologia: Descobriment 

guiat en el desenvolupament del joc i assig

nació de tasques en l'escalfament i en la 

realització dels terrenys de joc. 

Material: Dur les mans arreglades, I pilota 

per cada quatre o sis alumnes, guix (per de

limitar el terreny de joc) i dos tacs de fusta o 

plàstic per marcar les ratlles. 

Nens jugant a raspall en un camp de futbol d'una es
co/a. 

Línia de rest 

Línies alternativ!,!,s per a modificar els límits del Camp 

~-~~~=_. 
: ~ : 
I------~< 
• Línia de traure : 

Figura I. Camp de "raspall". 
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Línia de treta 
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Nens jugant a frontó a un trinquet. 

Modificació per a 
la sessió posterior 

Figura 2. Camps de Frontó o paret. 

Descripció del ¡oc: 

• Per a començar cada joc la pilota haurà 

de botar abans de la línia de falta, si no, 

serà falta. La treta s'haurà d'efectuar en la 

línia de traure o abans, botant la pilota o 

amb la pilota parada. 

• Una vegada s'ha tret, serà quinze de 

l'equip que aconseguisca passar la pilota 

més enllà de les línies. En cas que la pilota 

passe la línia per damunt de la ratlla sense 

haver botat abans, aquesta serà falta de 

l'equip que l'ha llançada. 

• Si un jugador toca la pilota dues vegades 

serà falta, així com si la toca amb el tren 

inferior o del colze cap amunt. 

• En comptes de canviar la treta a cada joc, 

com en el cas del joc anterior, ara es can

viarà per ratlles. Una Ratlla és tota pilota 

que estiga aturada, siga perquè s'atura a 

soles o perquè l'atura un jugador. 

• Les ratlles són opcions de l'equip del rest; 

aquest equip passarà al traure quan faça 

dues ratlles o val i ratlla. Així, una vegada 

en el traure el/s primer/s quinze/s no es 

. HEC RE.\CIÒ. OC I .\(;'I'IL' l 'l'[' HL' IIE· 

comptabilitzen perquè serveixen per a nació de tasques en l'escalfament i en la 

guanyar les ratlles per ordre consecutiu realització dels terrenys de joc. 

en què s'havien aconseguit, a partir d'ací Material: Dur les mans arreglades, I pilota 

se segueix el tanteig normal que es duia per cada quatre o dos alumnes, guix (per 

en el joc. Llavors, l'equip del rest, durant delimitar el terreny de joc). 

els dos primers quinzes de l'equip del 

traure que valen per a guanyar les ratlles, 

no podrà fer ratlles, haurà de defen-

dre-Ies. 

• Les ratlles esdevenen les línies de quin

ze de l'equip traedor, i substitueixen les 

naturals. Però, si s'aconsegueix fer una 

ratlla entre la línia del traure i la de falta 

prevalia línia de falta, o siga ací es mar

carà la ratlla. 

• Si una pilota llançada per l'equip del trau

re ix per les línies laterals es considerarà 

pilota aturada i llavors esdevindrà una rat

lla per a l'equip del rest. En canvi, si la pi

lota ix per les línies laterals havent estat 

llançada per l'equip del rest serà quinze 

per a l'equip del traure. Quan l'equip del 

traure tinga alguna ratlla i llance la pilota 

fora del camp, esdevenint, per tant, pilo

ta parada, com que l'equip del rest no 

pot fer més ratlles perquè aquestes estan 

en poder de l'equip del traure, aquesta 

pilota esdevindrà un quinze per a l'equip 

del rest. 

Preguntes post-actives: 

• Què us semblen les regles? Són compli

cades? Sabeu que hi ha pobles que les 

modifiquen? 

• Hi ha algun equip que defenga i altre que 

ataque? Distingiu-los. 

• Per què serveixen les ratlles? Interessa 

fer-les o no? On? Per què? 

• Què és allò que se cerca sempre? Per 

què? Llavors quin equip té més avantat

ges? 

"Elfrontó o paret modificat" (figura 2) 

Ob¡ectius didàctics: Conèixer el joc del 

frontó i de "a paret" i crear un pensament 

tàctic en funció del joc. Prendre consciència 

de les habilitats bàsiques o necessàries per a 

poder jugar. 

Estratègia metodològica: Descobriment 

guiat en el desenvolupament del joc i assig-
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Descripció del ¡oc: 

• Per a traure s'ha de colpejar la pilota bo

tant-la per darrere de la línia de treta, de 

manera que aquesta bote després de la 

línia de treta, i a partir d'ací serà quinze de 

l'equip que aconseguisca que l'altre equip 

no la tome a la paret jugant dins dels lí

mits del camp. Si la pilota ix del camp serà 

falta de l'equip que l'ha llançada. 

• Posteriorment, la pilota s'haurà de colpe

jar a la paret per damunt de la ratlla que hi 

ha sobre aquesta. 

• No es pot tocar dues vegades seguides là 

pilota per persona i/o equip, així com 

tampoc amb el tren inferior o amb· el 

braç. 

Preguntes Post-actives: 

• És difícil? Diferències amb l'altre joc? 

• Què és el que intenteu fer? Per què? 

• Quins problemes teniu, en colpejar la pi

lota, quan no va per terra? 

• Quins moviments tècnics empreu ara per 

pegar a la pilota? Amb quin moviment 

tècnic s'aconsegueix major distància? I ma

jor precisió? I major efecte? 

"El joc per dalt modificat" 

Ob¡ectius didàctics: Conèixer el joc i 

crear un pensament tàctic. Prendre cons

ciència de les habilitats bàsiques o neces

sàries per a poder jugar. 

Estratègia Metodològica: Descobriment 

guiat en el desenvolupament del joc i assig

nació de tasques en l'escalfament i en la 

realització dels terrenys de joc. 

Material: Dur les mans arreglades, I pilota 

per cada quatre alumnes, guix (per delimi

tar el terreny de joc) i una corda, la qual es 

pot subjectar amb piques. 

Descripció del ¡oc: 

• Per a començar el joc s'ha de "ferir": la pi

lota ha de ser jugada des de qualsevol lí-



nia de treta passant la corda per dalt i 

efectuant el primer bot en el dau. Es pot 

llançar o colpejar la pilota (en aquest úl

tim cas, primer s'haurà de botar en terra 

abans de la línia de treta). A partir d'ací, 

serà quinze de l'equip que aconseguisca 

que l'altre equip no la passe per la corda, 

jugant dins dels límits del camp. Si la pilota 

ix del camp, serà falta de l'equip que l'ha 

llançada. 

• Serà falta de l'equip que no la jugue al pri

mer bot o a l'aire, o toque la pilota dues 

vegades. Per a jugar-la, també es pot aga

far la pilota i llançar-la abans que passen 

tres segons, si no, serà falta. 

Preguntes post-actives: 

• On intenteu llançar la pilota? Per què? 

• És més difícil o menys que l'altre JOc? 

Per què? 

• Què és el que intenteu fer? Per què? 

• Es requereix molta tècnica per colpejar la 

pilota a l'aire o al primer bot? 

• Lliurament de la bibliografia referent a les 

regles de les diferents modalitats per tal 

que l'alumnat estableixca una relació amb 

les pràctiques realitzades i diferencie les 

modalitats (també es podria donar al llarg 

de la unitat didàctica i no al final, segons el 

grup d'alumnes). 
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El terme 'pràctiques corporals"
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Professor d'Educació Físico

Si l'Educació Físico insisteix en lo perspectiva de consideror el sub¡ecte amb un cos instrument, reifi

cot, ob¡ectivot, en certa formo estaria ¡ustificot que el principi de reolitot continués imposant el seu ¡oc

i les seves regles ol principi de plaer. I mentre l'Educoció Físico, duront lo seva intervenció pedogògi

co sobre el sub¡ecte, continuïn ponderont quosi omb exclusivitat lo formoció tècnico d'aquell, no dei

xorò de ser -obons o després-, funcional o un sistema social que actualment coHoco, en primer lloc,

el principi de realitat d'extrocció tecnològica. Aquesta actitud pot portor o consideror aïlladament lo

tècnico d'un subjecte i no o un sub¡ecte que construeix uno tècnica. AI copdovoll, això no deixaria

d'indicar que l'adaptació del subjecte o uno posició dominada per lo tècnico, estaria implicont

subreptíciament uno formo d'adaptació de lo dominació de lo tècnico sobre el subjecte.

a.M,

!O-/

Abstract
The present article develops criticaI perspective
of the term "body practices". We intend to
offer some ideas that will contribute to clarify
and consolidate the theoretical dimension in
Physical Education. The analysis applied
uncovers -from a epistemological perspective
the reductionlst sense of the term "body
practices" pointing to its limitations and
inaccuracies, underlining that the use of
certain expressions always reveals -implicitly or
explicitly- the underlying theory, and warning
that to continue accepting certain terms
without previous screening might distort
unnecessarily the highly educational meaning
of Physical Education in the teaching sphere.

apt

Resum

En el present article s'elabora una mirada crí

tica sobre el terme pràctiques corporals.

La finalitat de recórrer a aquesta òptica és

aportar algunes idees que permetin anar

aclarint i consolidant la dimensió teoricodis

ciplinària de l'Educació Física. En l'anàlisi

practicada s'insisteix -des d'una perspectiva

epistemològica-, a posar al descobert el

sentit reduccionista del terme pràctiques

corporals, a assenyalar quines en serien les

limitacions i imprecisions, a subratllar que

l'ús de certes expressions mai no deixen de

fer palesa -implícitament o explícitament- la

teoria que les anima, i a advertir que conti

nuar acceptant alguns termes sense garbe

llar-los prèviament podria arribar a tergiver-
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sar innecessàriament l'esperit altament for

matiu que l'Educació Física posseeix dins

l'àmbit educatiu,

Des de no fa gaire temps, s'està fent servir,

en alguns cercles lligats particularment a

l'Educació Física, el terme pràctiques cor

porals, Partirem afirmant que aquest ter

me, quan ha estat introdu'tt, no ha tingut ni

té un clar significat respecte a quina cosa fa

referència, El "perill" latent que molts ter

mes comporten quan posseeixen aquesta

característica -sobretot els que són em

prats la majoria de vegades en el camp de

les ciències socials, on una de les més grans

dificultats és poder-los precisar a causa de la



complexitat de l'objecte d'estudi que abor

den-, radica no tant en allò que signifiquen

o volen significar a primera vista, sinó pel

que no diuen.

Posem per cas: què volen significar i què no

diuen -amén de pràctiques corporals

moltes de les expressions emprades en

l'Educació Física, com ara "el domini del cos

a l'aigua", el "maneig" del cos en gimnàstica,

etc.? Quina concepció de subjecte resta

subjacent o està latent) Si no s'insisteix a re

visar el nostre lèxic disciplinari, ¿no estaríem

acceptant, implícitament, treballar en la for

mació d'un subjecte seguint un dels discur

sos que destaca dicotòmicament i axiològi

cament "el pensament a l'aula - el cos al pati

o a la pista"? O també -arribat el cas-, creu

re que un subjecte, quan traça un triangle o

una circumferència a l'aula, o dibuixa dife

rents objectes sobre un fullo a la pissarra,

"solament està pensant".

El llenguatge humà -que no ha de ser ana

litzat amat de les pràctiques que el sostenen

ni tampoc deixar de considerar-lo fora de

les interaccions que tenen lloc entre els jocs

del llenguatge i les formes de vida-, pot ser

considerat un dels primers procediments

que es van utilitzar per dominar aspectes lli

gats a l'experiència. Va ser un fenomen l'ús

social del qual va possibilitar abandonar

l'estat de sorpresa ingènua i passar a l'estat

d'una comunicació i coneixement compar

tits, comparar esdeveniments similars al

mateix temps o en temps successius des de

l'òptica de distints subjectes, coordinar es

forços i establir alternatives per corregir

rumbs o generar-ne d'altres (L. Geymonat,

1984).

És clar que per aconseguir això, va ser ne

cessari comptar amb uns certs codis orga

nitzats en sistemes simbòlics -escrits o ver

bals- que el llenguatge comú, per regla ge

neral, no sempre acostuma a precisar,

mostrant -per una altra banda-, insuficièn

cia per dominar unes certes qüestions més

complexes que sovint presenta tota realitat.

Aquesta manca o limitació sui generis del

llenguatge comú es fa palesa quan en ser

emprat per descriure o explicar la realitat,

deixa entreveure incoherències, contradic

cions' raonaments que semblen ser vàlids i

que requereixen, per al seu adequat aclari-

ment, un particular control i una anàlisi lògi

ca-racional que ofereixi un significat més

precís. I encara que els jocs del llenguatge,

amb el seu complicat i canviant entramat de

paraules configuren camps significatius pro

pis, caldria portar a terme la seva precisió si

es pretengués establir la validació lògica de

qualsevol disciplina. Aquest requisit -encara

que no és l'únic-, és com a mínim una de

les condicions a tenir en compte si es pre

tén funcionar dintre d'un context científic.

El desenvolupament de l'Educació Física,

com a cos disciplinari, recorre, amb una

certa freqüència, a diverses ciències per

conformar la seva justificació teòrica. Però,

quan manlleva o incorpora uns certs ter

mes -a vegades modismes-, no sempre

realitza una selecció prou acurada, que

possibiliti d'establir-ne amb claredat l'abast i

el significat. Com a regla i com a requisit

bàsic, tota inclusió que es faci de termes,

tant provinents d'altres camps com del pro

pi, hauria de contemplar si el nou vocable

està exempt d'ambigüitat o vaguetat o si la

seva introducció persegueix com a finalitat

-entre altres- la de substituir un altre ter

me, etc. El que pot esdevenir, quan s'actua

amb alguna permissivitat precipitada -ja si

gui conscient o inconscient-, és que arribi a

enterbolir unes certes qüestions que pu

guin emprendre's tant a nivell teòric com

pràctic.

Tampoc no convé deixar de reconèixer -a

l'hora de sincerar-nos- que, tant la curiosi

tat i les expectatives com el nostre interès,

s'engresquen per tal com apareixen noves

expressions. Això passa -especialment-,

per la feina que en general desenvolupen

aquelles amb la seva aportació a l'avenç del

coneixement o quan agullonen la quietud o

l'ensopiment intel·lectual.

Però, per què cal crear, en determinats

contextos, nous termes o neologismes?

Algunes de les raons que es podrien apor

tar serien: quan se'n requereix la creació,

dins les diverses disciplines, per informar de

nous objectes amb l'auxili de termes ja co

neguts; per actualitzar o desplaçar els que

estan vigents, però que no anomenen els

objectes que abans sí que anomenaven;

per generar debat i contribuir, amb noves

aportacions, al corpus d'idees establert o
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que estaria en via d'establir-se i, també,

amb la possibilitat de confrontar-los lògica

ment amb altres, més encara quan el que

ha sorgit necessita ser afinat o és considerat

poc vàlid o -directament- gens vàlid dins

l'àmbit on hom desitja utilitzar-lo.

Convé, també, aclarir que aquí no existeix

cap intenció que, des de l'observació crítica

del terme que s'aborda, es vulgui veure o

es pretengui veure, un esbós que podria

portar a fundar un futur dogmatisme lingüís

tic. Si prenguéssim aquesta direcció, es faria

insostenible, perquè desconeixeríem que

el llenguatge posseeix una ascendència lliga

da a l'ús social i, per tant, a un dinamisme in

trínsecament canviant. Fins ara -sortosa

ment-, tot intent de fossilitzar aspectes del

comportament humà mai no ha donat bons

fruits. Sabem que la pretensió d'estatuir to

tes les ciències sota un mateix discurs va te

nir ja el seu errat intent en el pensament fi

losòfic i científic. Va ser el que van ambicio

nar, sense èxit, els anomenats positivistes

lògics d'allò que en altre temps fou denomi

nat Cercle de Viena, a començament de la

segona dècada del nostre segle.

Tampoc no seria encertat seguir una

tendència que sostingui el paper neutral del

llenguatge, ja que podria portar-nos a creu

re que el seu ús social no seria -com ho és

un condicionant del comportament del

subjecte. Amb tots aquests precedents,

l'ombra d'una visió crítica no hauria de dei

xar de projectar-se per tornar a pensar el

lloc i el paper que posseeix el llenguatge -si

no exclusiu, al menys destacat- en les dis

tintes ciències.

La idea no és unificar amb "fòrceps" els ter

mes que s'utilitzen. Ni tampoc donar cabu

da al sensibilisme o al pensament lleuger,

tan característic dels portaveus del pensa

ment postmodern. Sí que cal, en canvi,

destacar que la unificació crítica delllenguat

ge, mitjançant l'anàlisi i en base a acords in

tersubjectius dintre d'un mateix camp o en

tre distints camps disciplinaris, pot assenya

lar una sendera per a nous avenços en la

conformació de teories de base.

Si introduir pròctiques corporals té com a

finalitat incloure termes que conformin un

lèxic propi i distintiu dintre de l'Educació Fí

sica, considerat en una primera instància i
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com a propòsit immediat, podria arribar a

resultar atractiu i fins i tot -per què no?

vendible. Però si pensem en aquesta qües

tió com en qualsevol altra, des d'una òptica

epistemològica, hauríem de tenir en comp

te que el freqüent problema del condicio

nament social de les creences -o dels mo

dismes, al qual podem assistir, al voltant no

solament d'uns certs termes sinó també de

diverses problemàtiques humanes-, no pot

suplantar, necessàriament, el de la seva jus

tificació [Lo Villoro, 1986].

Que l'Educació Física té molta relació amb

la problemàtica corporal, quan es troba

abocada a analitzar el seu paper pel que fa a

la seva intervenció pedagògica en la forma

ció del subjecte, no és un assumpte nou ni

tampoc constitueix un despropòsit fer-lo

explícit aquí. Però una qüestió és abordar el

cos -producte de l'anàlisi de la situació hu

mana-, com a condició de possibilitat de la

nostra existència i referent ineludible res

pecte del quefer de l'Educació Física, i una

altra de molt diferent, és incloure, amb una

certa lleugeresa, un terme que pot arribar a

tergiversar el veritable sentit d'aquesta in

tervenció.

Aquesta objecció, aquest intent de fer una

aturada en la ruta, per continuar rumiant o

per plantejar la present qüestió, respon -en

certa mesura-, al fet que impròpiament o

infundadament, en distintes ocasions al llarg

de la història, s'ha emparentat l'Educació Fí

sica com a la disciplina del múscul o com la

que custodia i manté el físic. I si es conti

nuen introduint termes que no tenen un

significat clar, estaríem, mal que ens pesi,

contribuint a fer que se'n segueixin teixint

concepcions equívoques al respecte.

Farem un intent per aclarir i respondre al

gunes qüestions que fan referència al terme

pràctiques corporals.

Una de les primeres, és que la seva inclusió

no s'ha vist precedida d'una clara definició

que delimiti el que en realitat es vol significar

amb aquell terme. Allò que se'n desprèn,

quan ha estat utilitzat, és la seva al'lusió a un

tipus d'activitat amb un destacat compo

nent pràctic en la seva realització, sense

deixar de portar-nos a la memòria el di

cotòmic discurs assenyalat més amunt: el

cos al pati, el pensament a l'aula. Es parla

apun

-per exemple- de l'esport com a pràctica

corporal.

Això ens dóna peu per abordar una segona

qüestió: que el cos -com a cos-, no realitza

cap pràctica. Si de cas, qui realitza una

pràctica és un subjecte. Un subjecte que,

en definitiva, pot arribar a realitzar pràcti

ques esportives, laborals, gimnàstiques, lú

diques, etc. Que és subjecte perquè es tro

ba existint en un context sociocultural de

terminat, que es destaca condicionat per les

circumstàncies com a un ésser íntegre, que

pensa, sent, es relaciona i actua. l'existèn

cia del qual -una existència que va cons

truint i de la qual és progressivament cons

cient tot al llarg de la vida- es manifesta ne

cessàriament en un cos, sense el qual no

seria possible concebre-la.

I si el cos, com a component necessari de

l'existència humana, ha estat durant segles

apallissat des de diverses posicions -de for

ma especial per les racionalistes-, això no

hauria d'implicar que ara es justifiqui par

lar-ne a la inversa, és a dir, com si fos l'únic

component. El cos és condició necessària

però no suficient per abordar l'anomenat

fenomen humà, ja que per si sol no pot ex

plicar la seva totalitat.

Una altra qüestió és: Què és el que el ter

me no diu? la seva pretesa argúcia reduc

cionista. l'actitud anomenada reduccionista

i no la reducció com a tal (que consistiria a

transformar alguna cosa en un objecte con

siderat anterior o més fonamental), és la

que sosté que una realitat determinada és

més fonamental que una altra realitat,

cosa que porta al fet que una d'elles ha de

reduir-se a l'altra (en el nostre cas, que el

cos i no l'ànima, ment o psique, és allò que

determina la realitat humana). Aquesta po

sició no és nova ni està exempta, en el fons,

de plantejaments ideològics o de qüestions

de poder perquè s'imposi, se sostingui i es

difongui.

En el terme pràctiques corporals hi ha un

no confessat reduccionisme. Un camí de

sencertat que intenta reduir dues realitats,

que són irreductibles, l'una a l'altra, el que

no és lícit sostenir -d'una altra banda-, és

que no tinguin relacions entre elles. la re

ducció pot funcionar -sempre que es res

pectin unes certes qüestions lògiques-,
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d'enunciat a enunciat (reducció semàntica),

o d'un cos o objecte a un altre (reducció

ontològica). En el nostre cas, és impossible

reduir l'ontològic al que no és d'arrel on

tològica sense que cada un dels compo

nents que conformen el subjecte perdin la

seva especificitat.

Seguint aquest raonament i amb la finalitat

d'evitar possibles deduccions errònies, fu

tures confusions o paral'lelismes infecunds

respecte al terme Educació Física, solament

comentarem breument que la seva deno

minació també ha estat i continua encara vi

ciada, si més no d'una escassa si no falsa in

terpretació. Més puntualment, per a tots

aquells que sostenen que aquesta disciplina

-aquest és el seu nom- només aborda un

aspecte del subjecte: el físic. A aquesta visió

parcial se li pot legítimament argumentar

que al'ludeixi al físic, no necessàriament im

plica no contemplar el subjecte com a tota

litat, sinó que ens assenyala -en tot cas-,

l'aspecte que aborda específicament en la

seva intervenció pedagògica.

Però no hem de sentir-nos sols en aquesta

aparent crul'lIa. N'hi ha prou de recordar

que la Psicologia va passar per una situació

similar en el seu rumb vers la inde

pendència. En el seu moment va ser consi

derada com una branca de la metafísica es

pecial, i va partir amb la denominació de

"psicologia racional" cosa que la va portar a

ocupar-se de l'ànima, atès que era, per de

finició, la "ciència de l'ànima", per a la qual el

cervell i el cos sencer eren un mer instru

ment de l'esperit. Aquesta posició va causar

a la psicologia no solament trastorns de di

ferent calibre disciplinari sinó també un

efecte paralitzador en la forma de concebre

i de tractar l'ésser humà (A. A. Kogan,

1981 ).

A les parcel'lacions efectuades sobre el sub

jecte i manifestades subreptíciament mitjan

çant uns certs termes -aquest és el cas de

pràctiques corporals-, se'ls poden oferir

algunes respostes. Això fóra possible si co

mencéssim per considerar que els termes

divisoris, al capdavall, són producte de

creacions humanes, i solament concebibles

-d'una altra banda-, en un nivell teòric. I si

el dualisme o les dicotomies (ara com ara

prou comunes en el nostre lèxic) són, com



ho són efectivament. creacions lingüísti

ques, aleshores la tasca consistiria a generar

un nou llenguatge amb els advertiments es

mentats més amunt, i que tindrien com a

missió, a més a més, intentar superar-los a

través d'expressions més íntegres.

Abans, però, de brindar algunes respostes,

si reprenem les expressions abocades a

l'inici, començant per la utilitzada comuna

ment en natació i que diu, dicotòmicament,

"el domini del cos a l'aigua" (expressada en

manuals, de vegades a classe i també en

proves que avaluen un subjecte en el medi

aquàtic), podríem veure que, en fer-hi una

mirada crítica, hom es troba temptat de

preguntar això: un domini del cos a l'aigua

per part de qui? Qui és l'altre que està dar

rera el cos i que el domina?

O com aquella altra que parla del maneig
del cos en gimnàstica o en altres esports.

Qui maneja el cos? És el nostre cos un ins

trument que es presta a ser manejat com a

tal cos? Continuarem acceptant que el cos

és un instrument al servei de l'ànima, com

pensava Descartes? Des d'aquesta òptica,

quins nous núvols de tempesta i quins graus

de reificació estaríem instituint sobre el sub

jecte?

Si esmolem l'enginy per respondre i supe

rar aquestes il'luses divisions, arribaríem a

la conclusió que el subjecte, en definitiva,

podrà dominar no el seu cos, sinó una

tècnica de natació determinada; executar

una excel'lent o regular praxi gimnàstica en

les paral'leles; millorar o no, un estil de na

tació, o realitzar una excel'lent, bona o

mediocre entrada a l'aigua, etc. En qualse

vol cas, sempre estarà en JOC un ésser ínte

gre -que com a indivisible i holístic-,

podrà torejar algunes dificultats a partir de

construir, estructurar i assimilar activament

esquemes que li possibilitin organitzar sig

nificativament la realitat, i el condueixin a

superar-se per aconseguir un millor de

senvolupament.

Aquest subjecte, considerat des d'aquesta

òptica, és el que apareix compromès ínte

grament en l'acció. Aquest compromís im

plica una interrelació sota una mateixa pell

dels atributs o qualitats que li són inherents i

que fan possible -entre altres coses-la seva

vida de relació amb altres subjectes. Malgrat

tot, dintre d'una anàlisi detallada del seu ac

cionar, pot produir-se un predomini cir

cumstancial d'algun d'aquests atributs o

qualitats. I això dependrà de l'àrea del com

portament que es faci palesa, però sense

exclusió de les altres. Així, pot succeir que

un jugador, durant un partit i molt infiu'lt per

la pressió que pugui estar exercint el públic

en la seva àrea límbico-emocional, vegi

aquesta àrea pertorbada, i que hi hagi una

alta probabilitat que el seu accionar motriu

resulti imprecís U. Calvi-O. Minkévich,

1995).

El que en definitiva queda per intentar, és

començar emprant un lèxic pertinent da

vant la utilització d'un d'inadequat, atès que

no ens passa desapercebut el paper que

juga el llenguatge en l'educació i conforma

ció social del subjecte. És d'acord amb això

que ens reiterem a assenyalar que, encara

que el llenguatge i el significat de les parau

les remeten, d'una banda, a l'ús que se'n fa

dins un context social determinat per unes

certes regles -cosa que, seguint aquesta lí

nia, prendria a qualsevol terme el caràcter

de significació absoluta-, de l'altra banda

teixeix, condiciona, estructura el subjecte i

també el subjecta.

La proposta -seguint el fil dels exemples es

mentats més amunt-, consistiria a parlar del

desenvolupament del subjecte en el medi

aquàtic, no si domina el cos a l'aigua. Un

subjecte que executa una praxi gimnàstica a

les paral'leles, no si domina el seu cos a les

paral'leles, etc. Si no engeguem una persis

tent vigília intel'lectiva que permeti anar su

perant parcel'les lingüístiques o fragmenta

cions innecessàries, no trigaríem gaire a
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perdre la perspectiva global, i en lloc de

veure un subjecte realitzant un llançament a

la cistella de bàsquet, veuríem un braç o un

cos que llança a cistella; no a un subjecte

dibuixant, sinó una mà o un braç que di

buixa o pinta, etc.

Tota posició crítica que pretengui contribuir

a l'estructura teorètica de l'Educació Física,

tindrà, si més no, la seva merescuda justifi

cació sempre que consideri el reconegut

paper formatiu que aquella exerceix sobre

el subjecte. Tasca, aquesta, més que relle

vant, en el benentès que en l'acompliment

d'aquesta comesa s'eviti anar a la saga, tant

d'actuals i acotades precisions que sobre el

subjecte han realitzat diverses concepcions

filosòfiques i educatives, com per adoptar

una actitud "lleugera" o acrítica en l'anàlisi

de la seva necessària fonamentació disci

plinària. AI capdavall, aquests antecedents

són els que no van deixar d'oficiar com a in

dicadors mobilitzants perquè avui ens ocu

pem del terme pràctiques corporals. El

qual, repetim, és incorrecte. I la seva utilit

zació, pel que fa al seu abast i significat. no

és clara ni, de bon tros, precisa.

Continuar parlant i utilitzant el terme

pràctiques corporals sense més -tal com

s'està fent-, donaria lloc a creure que el cos

és una realitat que determina el fer i no pas

l'ésser humà.

Bibliografia

CALVI, J. i MINKEVICH, O. (1995), Paro un glo
sario y una epistemología de la Educación
Física. Ed. Eurisko. Bs. As.

DESCARTES R. (1975), Discurso del método.
Meditaciones metafísicas. Madrid: Ed. Espa
sa-Calpe. 13a ed.

DíAZ, E. (1997), Metodologia de las Ciencias
Sociales. Ed. Biblos. Bs. As.

FERRATER MORA, j. (1982), Diccionario de Filo
sofia. Barcelona: Ed. Alianza. 4a ed.

GEYMONAT, L. (1984). El pensamiento científi
co. Ed. Eudeba. Bs. As.

KOGAN, A. A. (1981), Cuerpo y persona. Méxi
ca: Ed. F.C.E.

I () ¡



. \1J.'CEI .. LI\L\·

GEDE
Grup d'Estudi de Dones i Esport

Conducta alimentària
i rendiment esportiu

Beatriz Galilea Ballarini

Llicenciada en Psicologia

Màster en Psicologia de l'Esport (UAB)

CEARE (Centre d'Estudis de l'Alt Rendiment Esportiu)

Direcció General de l'Esport

Resum

!08 apun

La forma com la psicologia ha anat ocupant

posicions entre les Ciències de l'Esport ha

estat mitjançant la possibilitat de millorar les

habilitats psicològiques involucrades en el

rendiment esportiu; és a dir, un programa

d'entrenament psicològic va orientat a re

duir l'ansietat precompetitiva, a millorar la

confiança en l'execució, a resoldre situa

cions de confiicte sense caure en la frustra

ció, a centrar l'atenció en allò que és relle

vant del gest i de la situació esportiva pre

sent. I si es tracta de l'esport en edats pri

merenques, aquesta tasca es fa més ne

cessària a causa de les lògiques carències

psicològiques que caracteritzen l'esportista

jove. Tanmateix, aquesta preocupació per

millorar les habilitats psicològiques vincula

des a la competició, ha deixat en segon ter

me, al meu entendre, l'anàlisi, el control i, si

s'escau, la modificació, d'aquells hàbits de

vida que permeten l'assimilació de

l'entrenament i predisposen l'esportista a

poder donar el màxim d'ell mateix en una
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competició. En aquest article, ens dedica

rem a realitzar un repàs d'un dels hàbits que

probablement més rius de tinta ha fet có

rrer, no solament en la bibliografia especia

litzada esportiva, sinó també a un nivell di

vulgatiu, per les repercussions que té direc

tament sobre la salut de l'individu, ens es

tem referint a la conducta alimentària.

Introducció

S'han demostrat a bastament els efectes

beneficiosos de la pràctica de l'activitat física

sobre l'organisme, tant des d'un punt de

vista físic com psicològic. A més a més, hi ha

raons psicopedagògiques per fer recoma

nable l'ensenyament i la pràctica esportiva

en nens i en adolescents: autocontrol, au

todisciplina, seguiment de normes i instruc

cions, treball en equip, solidaritat, respecte

al rival, perseverança, són alguns objectius

que es poden aconseguir mitjançant la



pràctica regular d'una activitat física o espor

tiva. Juntament amb aquestes aportacions,

prou conegudes, en investigacions recents

Balaguer i Col (2000) apunten la idea que

els esportistes són transmissors d'hàbits de

vida més saludables que la població general;

és a dir, entre la població esportiva s'han

pogut constatar consums més baixos de ta

bac i d'alcohol, i també la recerca d'un or

dre de vida més disciplinat per tal de com

paginar-hi l'activitat esportiva.

Quan ens fixem en els hàbits de vida, potser

el protagonisme correspon a la conducta

alimentària: perquè no és només important

el tipus de dieta i la quantitat i riquesa dels

aliments ingerits, sinó que, com més va més

importància agafa la manera de menjar i els

pensaments que ens acompanyen mentre

mengem, igual com l'objectiu que es troba

darrera el control dels aliments. Sovint s'ha

considerat que, el sol fet de practicar l'es

port, i sobretot algunes especialitats espor

tives, és un factor de risc en el desenvolupa

ment de patologies alimentàries, més espe

cíficament trastorns anorèctics i bulímics.

Amb aquest article pretenem resumir les

diferents posicions que actualment il'lustren

aquest tema, a més a més de proposar ac

cions que ens permetin disposar d'unes da

des exhaustives de l'esportista en cas que

calgui assessorar-lo per a optimitzar-ne el

rendiment.

Així, com anirem veient, potser el més re

marcable no és conèixer el percentatge de

patologia que existeix entre la població es

portiva, sinó més aviat emmarcar els punts

d'anàlisi més importants i realitzar una acció

preventiva. No podem oblidar que les cièn

cies de l'esport haurien de garantir la salut

dels esportistes en el transcurs de la seva

carrera esportiva, fins i tot més enllà del dia

que es retiri. Això ens obliga aadreçar la nos

tra atenció vers tots els aspectes que puguin

atemptar contra el seu benestar.

Estat actual dels estudis
de la conducta alimentària
i el rendiment esportiu

Analitzar la conducta alimentària ens porta,

indefugiblement, a pensar en el paper que

han jugat els patrons de bellesa durant tota

la civilització, com una variable fonamental a

l'hora de construir la nostra autoimatge. Si

bé en l'home s'han mantingut relativament

estables, els patrons estètics femenins s'han

vist modificats en moltes ocasions a través

de la història de la civilització i amb molta

més rapidesa. La població esportiva no n'és

una excepció i els esportistes, en un excés

en el desig d'explotar les variables estèti

ques, fins i tot han revolucionat la roba es

portiva.

Seguint aquesta premissa, i considerant la

importància de la variable estètica, els estu

dis de la conducta alimentària s'han centrat,

fonamentalment, en totes les activitats on el

cos i l'avaluació que se'n fa, pot esdevenir

un element fonamental que repercutirà en

el resultat final (ens estem referint al món

de la moda, al ballet, però també a la

gimnàstica, tant l'artística com la rítmica, i a

la natació sincronitzada). Aquests mateixos

estudis ens fan reflexionar sobre el fet que

una excessiva preocupació i unes accions

portades a l'extrem, poden forçar l'organis

me més enllà dels límn:s biològics per acon

seguir un cos prim i que s'ajusti als cànons

de l'estètica prima actual. Segons molts au

tors, aquests cànons són més influents en la

pràctica esportiva possiblement per la im

portància que s'atribueix a la variable pes en

relació a l'optimització del rendiment es

portiu.

A tot plegat cal afegir-hi que el nen i l'ado

lescent són més susceptibles als models cul

turals que no pas l'adult. Aquesta etapa de la

vida és molt fràgil i receptiva als missatges,

normes i valors relatius al propi cos. La in

fluència d'un prototip seria més intensa en

aquesta etapa crítica en la qual l'autoimatge

corporal contribueix de forma important a la

construcció de l'autoimatge i de l'autoes

tima. És, doncs, oportú, esmentar que au

tors com ara Garner i Garfinkel (1983) con

sideren que la incidència dels trastorns serà

més gran en els grups que estan sotmesos

més intensament a la influència sociocultural;

aquest seria el cas d'activitats relacionades

amb la figura esvelta, com ho podrien ser les

models, les ballarines i algunes especialitats

esportives. Aquests mateixos autors revelen

que aquests desordres són deguts a les
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constants i necessàries pautes de pes a les

quals són sotmesos. També s'ha descrit que

una sobrepreocupació per la imatge corpo

ral i una sobreestimació patològica del pes

poden conduir l'esportista a rebaixar-lo mit

jançant l'abús de dietes restrictives, i si no

n'hi hagués prou, hi afegiria laxants, diürètics i

excés d'exercici físic (Vinet, 1986).

A partir d'aquests estudis, valia pena de re

cordar els resultats obtinguts en un estudi

promogut pel CAR de Sant Cugat, (Pérez i

col. 1992) on participaven nombrosos or

ganismes públics i privats, i amb el qual es

perseguia un doble objectiu:

I. D'una banda, establir la prevalença

dels trastorns de la conducta aliment

ària (anorèxia i bulímia) i estats patolò

gics associats, en esportistes d'alt ren

diment.

2. En segon lloc, comparar aquesta pre

valença amb la població en general.

Els resultats van fer palès que la població fe

menina, tant la que pertanyia a l'alt rendi

ment esportiu, com les físicament actives i

les sedentàries, presentaven patrons més

anormals de pes i alimentació, i més pertor

bacions emocionals que no pas els homes.

Tanmateix, a l'hora d'analitzar la població

masculina, aquests patrons més anormals

es donaven únicament entre la població físi

cament activa i no entre la població seden

tària. Però el resultat que ens invita a conti

nuar en aquesta línia d'estudi és que no

existeixen dades evidents sobre una major

incidència de patologia alimentària en la po

blació esportiva amb respecte a la població

general.

A l'espera de dades més concloents, els re

sultats de què disposem a partir dels estudis

duts a terme fins al moment, ens inviten a

realitzar les següents reflexions.

Relació entre activitatfísica
i trastorns alimentaris

Com hem anat apuntant durant aquest arti

cle, existeixen evidències d'aquesta relació,

malgrat la polèmica creada. Així com alguns

autors (Yates, 1987) consideren que el fet

I ()!}



!lO

d'estar involucrats en determinades activi

tats físiques desenvolupa trastorns, altres

autors sostenen que els subjectes amb tras

torns alimentaris realitzen activitats esporti

ves corn una manera de controlar el pes.

Per complicar-ho una mica més, els espor

tistes no presenten les mateixes caracterís

tiques psicopatològiques que mostren les

persones no esportives amb trastorns ali

mentaris (León, 1984; Weight i Noakes

1987; Nudelman i col. 1988).

Tipus de Trastorn

El segon punt de refiexió faria referència al

tipus de simptomatologia present en

l'activitat esportiva. És a dir, la simptomato

logia anorèctica es troba més present en el

ballet, en les proves de resistència i dins la

població femenina (Garner i col. 1984;

Braisted i col. 1985). Paga la pena apuntar

que en aquests resultats hi hauria la possibi

litat que la població observada estigués es

biaixada, atès que la majoria dels estudis

centren les seves investigacions en esports

on es requereix un pes baix i no en una po

blació esportiva amplia. Pel que fa a la simp

tomatologia bulímica, sol aparèixer tant en

homes com en dones i en esports com ara

la natació i altres amb categories per pes

(boxa, lluita, judo, etc.). (Enns, Drewnows

ki i Grinker, 1987).

Variables relacionades
amb el desenvolupament
dels trastorns alimentaris

Un altre punt que requereix la nostra refie

xió fa referència a les variables relacionades

amb el desenvolupament de trastorns. En

aquest article s'han anat enumerant les

coincidències amb les variables que aparei

xen en analitzar la població general. Així,

l'edat i el sexe es mostren com a variables

importants en l'aparició de símptomes; tan

mateix, a l'hora de considerar la població

esportiva hauríem de tenir en compte unes

de més específiques:

• Necessitat de respondre al prototip ideal

per a cada especialitat esportiva

• Necessitat de respondre al pes òptim

. \1I,n:L-I.I\I.\·

• El caràcter competitiu de l'esport

• El nivell de rendiment esportiu

Propostes d'actuació

Com dèiem en la introducció, hauríem

d'aplicar el nostre esforç, no només a po

der disposar de resultats concloents, sinó a

generar accions concretes que ens perme

tin aconseguir una informació exhaustiva i

rigorosa de la conducta alimentària dels es

portistes. Encara que, d'una banda, dispo

sem de resultats que ens permeten confiar

que la pràctica esportiva no és sempre un

factor de risc per al desenvolupament de

trastorns alimentaris, de l'altra, la nostra

pràctica diària sí que ens obliga a prestar

atenció a certa simptomatologia que es

presenta sovint. Pertant, la nostra proposta

es resumiria tenint en compte dos nivells di

ferents d'actuació.

E.'l:ploració de la conducta
alimentària

• Anàlisi dels patrons conductuals perso

nals.

• Percepció, per part de l'esportista, del seu

pes real i del seu pes ideal (vegeu B. Gali

lea, i A. Plaza, 199 I).

• Cultura dietètica (preferències, tipus de

dietes, creences sobre els aliments, etc.).

• Exigències externes que rep l'esportista

respecte al pes (tenint en compte les va

riacions tot al llarg de la temporada) i la

imatge.

• Freqüència de les pesades.

• Ús de fàrmacs o altres accions destinades

al control del pes.

• Modificacions dietètiques: sigui per inicia

tiva de l'esportista o per suggeriments ex

terns.

Intervencions

• L'exploració de la ingesta de l'esportista

hauria de contemplar l'exploració d'una

dimensió més psicològica, com la que

acabem de suggerir.

• L'anàlisi de la composició corporal, com a

punt de partida per a l'assessorament
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dietètic, hauria de realitzar-se a partir

d'una exploració amb molt de rigor i sem

pre sota control mèdic.

• Facilitar a l'esportista l'accés al coneixe·

ment de la dieta més adequada, d'acord

amb la seva edat evolutiva, el nivell de

rendiment, les característiques de l'esport

practicat i les exigències dels objectius de

rendiment personals.

• Disposar de criteris que permetin tenir

clar si la conducta alimentària respon a un

trastorn patològic, o bé es tracta d'uns pa

trons conductuals poc saludables i, doncs,

susceptibles d'una reorientació.

• S'imposa la necessitat de col'laborar amb

els entrenadors per enterrar vells mites i

creences relatives a les dietes, a la com

posició corporal i a la imatge.

AI marge de les habilitats psicològiques que,

com dèiem a l'inici de l'article, haurien

d'acompanyar la preparació esportiva, un

descans adequat, una correcta administra

ció del temps per aconseguir compaginar

les activitats prioritàries d'un esportista i, so

bretot, una correcta alimentació, represen

ten les condicions indispensables per a ga

rantir una correcta evolució esportiva. Són

les edats més joves, quan els nens i els ado

lescents consoliden els seus hàbits de vida,

les més importants per a introduir els ele

ments indispensables que els permetran as

similar les càrregues de treball que reque

reix la pràctica esportiva. Anorèxia i bulímia

són termes als quals ens estem acostumant,

potser amb massa facilitat. Precisament. per

no afavorir l'aparició d'aquests trastorns,

hauríem d'orientar no solament els espor

tistes, sinó també els entrenadors, cap al

coneixement dels aliments fonamentals,

l'ordre de les ingestes, el nombre d'àpats

necessaris, sota un control mèdic seriós i ri

gorós. El pes és un dels elements que, en

algunes especialitats esportives, com ara la

gimnàstica, el judo, algunes modalitats d'at

letisme, la natació sincronitzada, etc., ad

quireix un paper protagonista; la nostra res

ponsabilitat consisteix a orientar tècnics i es

portistes vers l'autèntic significat del valor

numèric del pes, i insistir en la necessitat

que qualsevol voluntat de canvi ha de ser

controlada per un professional.
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L'esport al museu

Bellesa i olimpisme
I Ramo" Balius i Juli I

112 apunts

La portada d'aquest número d'APUNTS 1'0

cupa una figura esportiva, una gimnasta, per

dos motius. El primer i principal, per I'ex

traordinaria bellesa de la composició, el se

gon, per homenatjar modestament l'Olim

pisme. Recordem que aquesta revista corres

pon al mes de setembre d'enguany i que du

rant aquest mes s'estan celebrant a Sydney els

Jocs Olímpics de la XXVIII Olimpíada de I'era

moderna. L'obra pictórica, que creiem que bé

mereixeria figurar en el cartell oficial d'uns Jocs

Olímpics, la va realitzar Félix Revello de Toro

per anunciar la VIII Biennal Internacional

d'Esportista en l'Art. Aquesta finalitat del

quadre justifica la presencia, un xic dissimula

da, d'una paleta de pintor a I'angle inferior dret

de I'obra. Aquest certamen, que ha viscut ja

les vuit edicions, se celebra a Barcelona des de

1986, gracies a I'entusiasme i el treball ben fet

del malaurat i recentment traspassat periodis

ta, Francesc Peris, que va saber interpretar

un desig de Joan Antoni Samaranch. Ante

riorment, havien dissenyat cartells per a

I'esmentada Biennal, artistes tan destaca15

com ara Josep M. Subirachs, Joan Abelló, Jo

sep Aluma, Montserrat Gudiol, Modest

Cuixart o el suís Hans Erni, entre d'altres.

Félix Revello de Toro és un pintor i dibuixant

que no necessita presentació. Segons afirmava

Manuel Alcántara fa uns anys, sembla tenir un

misteriós pacte amb el calendari que permet

qualificar-Io de "un muchacho de cierto edad

que pinto todos fos días y que codo día pin

to me;or que fa víspera" ("un xicot d'una certa

edat, que pinta to15 els dies i que cada dia pinta
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I f--------------ll

INTERNACIONAL

ESPORTISTES EN L'ART

millor que la vignia"). És home de parla pausada

i precisa, d'exquisida amabilitat, que general

ment somriu, i que mostra sempre un taranna

de veritable humilitat. Nascut a Malaga, se sent

sempre malagueny, encara que reconeix que la

seva formació essencial I'adquirí a Madrid, a

I'Academia de San Fernando, al costat de Be

nedito, Zuloaga, Gutiérrez Solana, Álvarez

de Sotomayor, Martínez Cubells i Vázquez

Oíaz. Parlant de Barcelona, explica que va ob

tenir una generosa acollida, que va viure una

important experiencia docent a L1otja, en un



c1austre presidit per Frederic Mares i que va

trobar bons i lIeials amics que conserva. Con

fessa que estima la pintura catalana i es conside

ra seguidor de Puigdengolas. Mallol Suazo i de

tota I'escola catalana, tant que "mi ma/ague

ñismo /0 hice también catalán ". Té el seu es

tudi principal a la Ciutat Comtal.

Revello ha conreat tots els arguments i gene

res de la pintura i el dibuix, encara que el tema

preferent ha estat la intimitat femenina. La

seva pintura és personalíssima i la fama li ha

arribat gracies a la seva galeria de retrats, la

quall'ha convertit en el mestre indiscutible del

retrato És una pintura Ilarga, segura, precisa, de

colors vius que recorden el seu origen anda

lús, contrastant sovint amb les més variades

tonalitats de blanc, que vesteixen o, simple

ment cobreixen, la intimitat de la model. Pinta

per expressar bellesa i per aixo prefereix tre

bailar amb models trobades en el seu entorn,

"con los que me siento cómodo y liberado,
encontrando en ellos uno amp/ia capaci
dad de sugerencias y atractivos." ("amb les

quals em sento comode i alliberat, perque hi

trobo una amplia capacitat de suggeriments i

atractius"). En I'obra que estem glossant, la

model va ser una bonica i esvelta jove, ano

menada Mariana, familiar del pintor.

Félix Revello de Toro no és un artista dedicat

a I'esport, perque, de fet, en la seva extensíssi

ma obra, únicament el quadre de la nostra por

tada ofereix la imatge d'una dona -sempre la

dona- esportista. No obstant aixo, com assen

yala Joan Antoni Samaranch en la presentació

d'aquest cartell de la VIII Biennal, "Entre els ar
tistes que han sabut copsar fidelment lo for
e;a, /'esperit i lo universa/itat de /'Olimpisme,
Félix Revello de Toro hi té un lIoc preemi
nen!". El tant esmentat cartell, on els anells

olímpics i una coloma blanca, presagi de pau,

són enlairats per una jove esportista, expressa

simbolicament totes les qualitats que, segons el

President del COI. posseeix l'Olimpisme. Re

vello, sens dubte, ha adquirit íntimament

aquests conceptes i hi ha aprofundit a través de

la seva amistat amb Joan Antoni Samaranch i,

molt especialment, durant els mesos que va

dedicar a pintar el quadre Retratos de una

Obra Universal, on figuren els quinze compo

nents del Comite Executiu del COI.

Explica I'artista que va efectuar fins a sis retrats

del President Samaranch, en diferents etapes;

aixo representa moltes hores de convivencia i

moltes lIie;ons d'Olimpisme. Anecdoticament,

Samaranch. I'any 1971, va dedicar al pintor

una fotografia d'ambdós al costat d'un deis seus

retrats, amb les següents paraules: "Si los pin-

tores retratistas participasen en los Juegos

Olímpicos, España tendría asegurado uno
medalla de oro. Esto sería para Félix Reve

110 de Toro" ("Si els pintors retratistes partici

pessin en els Jocs Olímpics, Espanya tindria as

segurada una medalla d'or. Aquesta seria per a

Félix Revello de Toro").

El quadre Retratos de una Obra Universal.

on figuren personatges deis cinc continents i el

bust del Baró de Coubertin, davant d'un bo

rrós planisferi i darrera de I'inconfusible em

blema de les cinc anelles, té un maxim de sig

nificació olímpica. Per realitzar-Io, I'artista ha

gué d'efectuar un estudi individual de les dife

rents personalitats retratades: va haver

d'assistir a una reunió del Comite Executiu i

executar a Lausana sessions de treball, també

individuals, amb cada un deis protagonistes.

Revello recorda que "El cuadro del COI fue
lo obro más comprometido y de mayor
responsabilidad, por lo idiosincrasia de
sus personajes, que procedían de cinco
continentes, y que aportaba un singu/aris
mo especial. ¡Un auténtico reto!" ("El qua

dre del COI va ser I'obra més compromesa i

de més gran responsabilitat, per la idio

sincrasia deis seus personatges, que prove

nien de cinc continents, i que hi aportava un

singularisme especial. Un autentic repte").

Aquest repte va representar un curs intensiu

d'Olimpisme, que un home de la sensibilitat

de Félix Revello de Toro havia d'assimilar

sense dificultats. Si no hagués estat així, era im

possible que I'obra adquirís la categoria d'em

blematica que té.

Hem volgut incorporar a la iconografia de

I'article dues obres més de Revello, un auto
retrat, que creiem que té una fidelitat extraor

dinaria i un oli anomenat Mis tres gracias (Les
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meves tres grocies) , al qua!, sense tenir-Ies

realment, podríem atribuir-hi unes connota

cions esportives. Les protagonistes són María

Rosa i les seves filies Mónica i María Rosa i el

quadre es troba exposat a I'Ajuntament de

Malaga. Pensem que és el prototipus de la

madel trabada i de la necessitat que té I'artista

de pintar únicament per expressar bellesa.

Revello escriu en la "Reseño de un diario":
"Años atrás conocí o María Rosa, vino o

verme para encargarme un retrato. De
aquello cito, desde aquel feliz encuentro,
apenas he dejado de pintor/o". ("Anys en

rere vaig coneixer la María Rosa, va venir a

veure'm per a encarregar-me un retrato

D'aquella cita, des d'aquella felie; trobada, gai

rebé no he deixat de pintar-la").

apunts 113
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L'esport a la biblioteca

L'esport també
pot inspirarpoesía

I Ramo" Balius i Juli

114 apunts

Durant el període de temps transcorregut

entre 1923 i 1936, coincidint amb tres eta

pes de la historia d'Espanya -Dictadura del

General Primo de Rivera (1923-193 1), Se

gona República i Guerra Civil Espanyola

(1931-1936)- tingueren protagonisme a

Catalunya un grup de poetes, anomenats

per motius obvis, la Generació de la Dic
tadura. Nascuts la majoria a les darreries

del segle XIX i els primers anys del xx, es

donaren a conéixer al final de la segona

década i sobretot en els anys trenta. Tots

ells formats en les idees d'Eugeni d'Ors i

molt marcats per la poesia de Josep Camer.

S'inclouen en aquesta generació poética el

rossellonés Josep Sebastio Pons, Maria
Manent, Agustí Esclasans, Josep Fol
guera i Tomas Garcés. Durant aquests

anys es va consolidar la incorporació del

Simbolisme en la poesía catalana; entenent

ELCAt;ADOR

La vinya enveja el verd deis castanyers,
la mar perd son color sota la boira,
s'apaga I'or torrat de la perdiu,
en I'aire hi ha tendreses moridores.
L'estiu se'n va. I un ca~ador cansat,
amb una breu escopetada,
trenca a bocins el vid re ciar del cel
i sobre el món les flors del cel escampa
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per simbolisme, qualsevol forma d'ex

pressió que en Iloc de referir-se directa

ment a una cosa, ho fa de manera indirecta

a través de la utilització de comparacions

entenedores, a base d'imatges més o

menys concretes. En aquesta época exis

tien fonamentalment tres plataformes li

teraries: La Revista (1915-1936), fundada i

dirigida per Josep M. López Picó, La Re
vista de Poesia (1925- 1927), dirigida per

Maria Manent i finalment entre 1935

1936, els anomenats Quaderns de Poe

sia, fundats i dirigits per J. V. Foix, Tomas
Garcés, Maria Manent, Caries Ribo i

Joan Teixidor. Precisamentfullejant els fac

símils deis esmentats Quaderns de Poe
sia, en el núm. 5 corresponent al mes de

desembre de 1935, vaig descobrir un poe

ma de Tamos Garcés titulat El Cac;adar,
que tot seguit repradueixa:

EL CAZADOR

La viña envidia el verde de los castaños,
la mar pierde su color bajo la niebla,
se apaga el dorado tostado de la perdiz,
en el aire hay ternuras moribundas.
El verano se va. Y un cazador cansado,
con un breve escopetazo,
hace añicos el cristal claro del cielo
y esparce sobre el mundo las flores del cielo.



Tomas Goreés i Mirabet (Barcelona

1901-1993), estudia Dret i Filosofia i L1e

tres a la Universitat de Barcelona. Des de

molt jove s'inieia en el periodisme, col'labo

rant com a erítie literari en La Publieitot,
sota el pseudonim Ship-Boy. L'any 1919

funda i dirigí en el seu barri, la Barceloneta,

la revista Mar Vello que s'autodefinia com

«revista nacionalista de joventuts»; malaura

dament, la publicació no pogué passar del

número 4, del desembre de 1919. Redac

tor de la Revista de Poesio, va publicar a la

Revista de Cotolunyo i assíduament a Ser
ra d'Or. El seu primer Ilibre, Vint can
<;ons (1922) prologat per Caries Ribo, va

obtenir un gran exit i va arribar rapidament

a les tres edicions, obrint, segons Maria
Manent, una altra via al simbolisme catala

que aleshores es movia en el noucentisme

de Comer i Ribo. Segueix aquesta línia en

L'ombra del lIedoner (1924), El somni
(1927) i Poradís (193 1) obres que evo

quen un món líric i intimista.

Exiliat a Fran<;a I'any ¡'936, on va treballar

de lector a la Universitat de Tolosa, en tor

nar va reprendre la seva obra. Fou el 1947

quan va publicar El Co<;odor, títol del pri

mer poema inclos en elllibre, que no és al

tre que aquell que abans he esmentat, tro

bat el 1935 en un Quodern de Poesio. En

el proleg, Goreés, que no era ca<;ador,

dones mai havia disparat un tret -segons

una fiable informació familiar- ens desco

breix el simbolisme del poema. L'autor re

memora una vivencia de la infantesa de la

seva mare durant una sessió de magia. el

prestidigitador amb un tret trencava en bo

cins un mirall i amb un segon tret el refeia;

amb un mot magic omplia les faldes de les

dones d'oloroses fiors "de veritat, fresques i

tendres", que desapareixien sobtadament

en pronunciar un altre encanteri. Penso

que queda ciar que en El Co<;odor la cace

ra no ha estat element d'inspiració poetica,

sinó únicament vehicle al'legoric d'unes

imatges simboliques.

Posteriorment presenta La nit de Sont
Joon (1951), Grevol i molsa (1953), re

copilació de les nadales que cada any acos

tumava a enviar als amics, Viatge d'octu
bre (1955), Quoderns de la Selva

(1962), proses poetiques sobre els paisat

ges de la Selva de Mar i el Port de la Selva i

Plee de poemes (1971). És també autor

d'assaigs com Paisotges i leetures (1926),

Notes sobre poesio (1933) i Sobre Sol
vat-Paposseit i oltres escrits (1972), en

els quals realitza una crítica aeurada i posa

de manifest les preferencies estetiques.

Després de quinze anys de silenci va publi

car un extens dietari, El temps que fuig

(1984) i un recull de poemes, Escrit a ter
ra (1985), que el 1986 va incloure's en la

seva Poesia Completa. Són d'indubtable

valor les traduccions d'obres de Stendhol i

de Frederie Mistral, així com d'alguns

poetes gallees (De u poemes gallees,
1954) i italians (Cinc poetes itolions,
1951). L'any 1985 va rebre el Premi Ciu

tat de Barcelona, el 1992 se li atorga la

Medalla d'Or del Merit Artístic de la Ciutat

de Barcelona i el 1993 el preuat Premi

d'Honor de les L1etres Catalanes.

Els dibuixos que acompanyen I'article són originals de Ramon Casas i roren realitzats per il-Iustrar el monóleg de Santiago Rusiñol Lo bon ca,ador. publicat en l'Almanac

de "1'Esquella de la Torratxa" (1892)
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L'estudi té com a principal objectiu la refiexió i

l'anàlisi dels continguts d'actituds, valors i normes

que es treballen a les classes d'Educació Física a

l'etapa d'educació primària. A partir de conèixer

l'opinió del professorat sobre aquests continguts,

passem a analitzar-ne el tractament didàctic. defi

nir-ne la naturalesa i característiques. determinar

les variables que infiueixen en el procés d'en

senyament-aprenentatge i detectar els principals

problemes que n'afecten la transmissió. Final

ment, es plantegen propostes de cara a una mi

llora del tractament d'aquests continguts, adreça

des al professorat, als centres de formació inicial i

permanent i a l'administració educativa.

La investigació realitzada parteix d'un marc teòric

de referència fonamentat en la recerca bibliogrà

fica i documental del tema en qüestió i de l'anàlisi

de la realitat dissenyada a partir d'un treball empí

ric desenvolupat prenent com a base la utilització

d'una metodologia combinada: una metodologia

de caràcter més quantitatiu concretada en

l'aplicació d'un qüestionari que ens donarà una

visió global de la realitat i una metodologia més

qualitativa. fonamentada en quatre centres edu

catius, que ens facilitarà una aproximació de la

realitat més concreta.

En relació als principals instruments utilitzats per a

l'aplicació de la investigació destaca la utilització

d'un qüestionari adreçat als mestres especialistes

d'educació física de Catalunya. la utilització de

fulls d'observació de classes d'educació física a

partir del registre anecdòtic d'incidències, la rea

lització d'entrevistes amb profunditat, l'anàlisi de

documents dels centres i l'aplicació d'una escala

d'actituds a nens i nenes de primària.

De la contrastació dels resultats del disseny genè

ric de la investigació (qüestionari) i els resultats

del disseny específic (observació, entrevistes, es

cala d'actituds i anàlisi de documents dels cen

tres), es configuren els resultats de la investigació.

Aquests resultats, complementats amb les apor

tacions teòriques de la primera part de la tesi, ens

permeten formular unes conclusions i, finalment.

EducaCIó Fislca I Espons (61) (TesIs doctorals)

presentar propostes per a la millora del treball

dels continguts actitudinals.

En les conclusions de l'estudi es confirma que

l'educació física const~ueix una matèria privilegiada

per al tradament dels continguts d'act~uds i valors,

ja que s'hi manifesten una gran quant~t de rela

cions interpersonals i confiictes. Ara bé, dependrà

del tarannà del professorat. de la seva metodologia i

de la seva actuació, el fet que es puguin aprofrtar

aquestes situacions, per tal que fomentin o no de

terminades act~uds i valors personals i socials.

Considerant que "els valors es materialitzen amb

les corresponents actituds", a les classes d'edu

cació física hem observat actituds de diferent tipo

logia i que es poden agrupar en funció de quatre

grans apartats: actituds en relació a un mateix (hi

gièniques. superació, desinhibició, responsabilitat,

autocontrol i refiexió), actituds en relació amb els

altres (competició, cooperació, agressiv~at. diàleg,

participació, acceptació i contacte físic), actituds en

relació a les normes socials i cíviques (normes d'ús

de les instal'lacions, normes d'ús del material, nor

mes de seguretat, normes de joc)

i. finalment, actituds en relació amb la matèria (in

terès, preferències, motivació, gust per... ).

En les conclusions també s'exposa de quina ma

nera el professorat, la infraestructura (el material i

les instal'lacions) i també el clima de l'aula, són fac

tors determinants per al desenvolupament i millo

ra del treball de valors. D'altra banda, del context

del centre i d'aspectes com ara el Projecte educa

tiu, el Reglament de règim intern, el treball dels

Temes Transversals, les tutories ... són també fo

namentals per treballar les actituds i els valors, ja

que aquests requereixen d'un tradament trans

versal en totes les àrees educatives i de la inter

venció general de tot el centre educatiu.

Finalment. en la tesi es formulen propostes per a

la millora del treball dels continguts actitudinals de

cara a la formació inicial i permanent del profes

sorat, propostes per als centres d'educació

primària, per a l'educació física escolar, i també

orientacions per a les activitats físiques extraesco

lars i l'administració educativa.
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